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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 31.07.2017, în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. PUCHIN MARIN, preşedinte de 
şedinţă, care constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi un număr de 9 
din 9 consilieri locali aleşi în funcţie.  
 
          Este prezentată ordinea de zi: 
           1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;      
         2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea programului de manifestări 
dedicate zilei comunei Lăcusteni şi alocarea sumei de 7.500 lei reprezentând 
contravaloare prestaţie artistică;  
          3.  Proiect de hotărâre privitor la modificarea organigramei şi statul de funcţii 
ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Lăcusteni;    
          4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul I al anului 2017; 
          5. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al comunei 
Lăcusteni pe anul 2017; 
          6. Proiect de hotărâre privitor la stabilirea începând cu data de 01.07.2017, a 
indemnizaţiei maxime lunare, de care beneficiază consilierii locali ai Consiliului 
Local al comunei Lăcusteni, pentru participarea la numărul maxim de şedinţe, în 
procent de până la 10 % din indemnizaţia primarului comunei Lăcusteni; 
          7. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lăcusteni şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului 
Local Lăcusteni 

             8. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Dascălu Ştefan; 
          9. Diverse.    
 
           Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: aprobarea procesului verbal al şedinţei 
anterioare.  
           D-nul. secretar dă citire procesului verbal al şedinţei ordinare, din data de 
30.06.2017. 
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           Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea programului de manifestări dedicate zilei comunei Lăcusteni şi alocarea 
sumei de 7.500 lei reprezentând contravaloare prestaţie artistică. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
           D-nul primar anunţă că în calitate de iniţiator retrage de pe ordinea de zi 
proiectul de hotărâre de la punctul 3, care va fi supus dezbaterii într-o şedinţă 
viitoare. 
           Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 
comuna Lăcusteni, în semestrul I al anului 2017. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           Supus la vot punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
           Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2017 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           D-nul contabil Matei Ilie Cristian, prezintă bugetul local tectificat pe 
capitole şi subcapitole. Bugetul se rectifică cu 12.000 lei reprezentând subvenţie de 
la bugetul de stat (cadastrare gratuită conform OUG nr. 35/2016), acesta 
cuprinzănd la venituri suma de 3.405.770  lei şi la cheltuieli suma de 3.405.770 lei.  
           D-nul. primar comunică faptul că s-a încheiat cu o firmă autorizată contract 
pe doi ani pentru cadastrare gratuită conform OUG nr. 35/2016. Pentru anul 2017 
este prevăzută suma de 12.000 lei, restul până la 39.000 lei pentru anul viitor, 
conform contractului de finanţare încheiat între comuna Lăcusteni şi OCPI Vâlcea. 
          Supus la vot punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la stabilirea 
începând cu data de 01.07.2017, a indemnizaţiei maxime lunare, de care 
beneficiază consilierii locali ai Consiliului Local al comunei Lăcusteni, pentru 
participarea la numărul maxim de şedinţe, în procent de 10 % din indemnizaţia 
primarului comunei Lăcusteni 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune ca indemnizaţia 
maximă lunară, a consilierilor locali să fie în procent de 10 % din indemnizaţia 
primarului. 
          Supus la vot punctul 6 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
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aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni şi a serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local Lăcusteni 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
         Supus la vot punctul 7 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenţi. 
        Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local, Dascălu Ştefan. 
         D-nul. consilier local Dascălu Ştefan, prezintă raportul de activitate. 
         Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Diverse 
         D-nul primar aminteşte faptul că pe data de 12.08.2017 au loc manifestările 
dedicate zilei comunei Lăcusteni, ocazie cu care invită consilierii locali să participe 
la această sărbătoare. Anul acesta datorită problemelor financiare prin care trece 
localitatea, nu a putut fi alocată de la bugetul local o sumă mai mare pentru 
pregătirea acestui eveniment    
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Puchin 
Marin, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
          Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 31.07.2017 
   
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
                   PUCHIN MARIN                                               SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


