
 1

   
 
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                            PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 31.10.2017, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. Rada Ioan, preşedinte de şedinţă, care 
constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi un număr de 8 din 9 
consilieri locali aleşi în funcţie. Lipseşte d-nul. consilier local Puchin Marin.  
           
          Este prezentată ordinea de zi: 
           1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;    
           2.  Proiect de hotărâre privitor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pe anul 2018; 
           3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Planului de acţiune pentru 
prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşului şi a altor fenomene 
meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2017-2018 al Comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea;     

              4.   Raport de activitate al d-lui. consilier local, Rada Ioan; 
           5.   Diverse.    
           Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 8 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
 
           Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței 
anterioare.  
           D-nul. secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare din 29.09.2017. 
           Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 8 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenți. 
           D-nul. primar – propun să dezbatem mai întâi punctul 3 al ordinii de zi. 
           Propunerea este aprobată de către consilierii locali, astfel se trece la punctul 
3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Planului de acţiune 
pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşului şi a altor 
fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2017-2018 al 
Comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           D-nul. Popescu Marius Adrian, şeful SVSU Lăcusteni, dă citire Planului de 
acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşului şi a 
altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2017-2018. 
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          D-nul. primar – am participat săptămâna trecută şi la o întâlnire cu prefectul 
privitor la pregătirea pentru sezonul rece. Să sperăm că nu va fi o iarnă aşa de grea 
cum se anunţă. Vom încheia un contract de deszăpezire dar având în vedere 
situaţia financiară grea în care ne găsim ne va fi greu să plătim. Vom avea în 
vedere în primul rând arterele principale. 
          Supus la vot punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Sunt prezentate pe rând cele 8 
anexe. Impozitele rămân la acelaşi nivel cu cele din anul 2017. 
          Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenţi. 
          Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier 
local Rada Ioan. 
          D-nul. consilier local Rada Ioan, prezintă raportul de activitate. 
          Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Diverse. 
          D-nul. primar – am solicitat sprijin de la judeţ pentru rezolvarea problemei 
pe care o avem cu Ministerul Dezvoltării, care ne-a blocat finanţarea pentru DC 
Găneşti, din cauza cesionării contractului de lucrări. Avem 200.000 lei pentru plata 
arieratelor dar nu-i putem folosi pentru plata debitului către Ministerul Dezvoltării. 
Avem de asemenea 353.630 lei excedentul pe anul 2016, pe care l-am putea utiliza 
pentru plata debitului către Ministerul Dezvoltării. Sunt de restituit către Ministerul 
Dezvoltării 465.224,53 lei, reprezentând sume neeligibile la care se adaugă 
dobânzi şi penalităţi calculate de la data scadentă până la data plăţii. Din cauza 
acestei situaţii ANAF ne-a sistat alimentarea bugetului local cu cote defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat.  
         D-nul. Tistu – cei de la Remservis trebuia să încaseze ultima tranşă, dar 
rămân cu lucrarea făcută şi fără bani. 
         D-nul. primar – am introdus acţiune în instanţă dar nu avem bani nici să 
plătim avocatul. 
         D-nul. viceprimar – avem restanţe şi la iluminatul public.   
         D-nul. primar – ca să putem funcţiona ca instituţie trebuie să ieşim din acest 
impas. Procesul pe care îl avem cu AFIR legat de proiectul apă canal a ajuns în 
faza de judecată la Î.C.C.J. 
         D-nul. preşedinte dă citire unei cereri depusă de dr. Dumitrescu Camelia, 
reprezentant legal al SC Centrul Medical Dumitrescu SRL, pentru punerea la 
dispoziţie a unui spaţiu cu destinaţie punct recoltare analize medicale. 
         D-nul. primar – să se hotărească şi privitor la contractul de comodat cu C.M. 
Mitroi Georgeta, ce tocmai s-a încheiat ( 2012-2017). 
         D-nul Dovlecioaica – am auzit că la Zătreni d-na. dr. Mitroi plăteşte 300 euro. 
         D-nul. primar – să hotărâţi cum se va proceda în continuare comodat sau se va 
percepe chirie.  
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         D-nul. Tistu – sunt localităţi care oferă condiţii mult mai bune inclusiv locuinţă 
şi nu vin medicii. 
        D-nul. primar – încă o dată vă rog să stabiliţi comodat sau chirie. 
        Supus la vot, cu 8 voturi pentru consilierii locali hotărăsc perceperea de chirie în 
ambele cazuri avute în discuţie.     
        D-nul. primar – pentru şedinţa următoare vom prezenta proiecte de hotărâre 
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii spaţiilor respective.  
        D-nul. viceprimar – pentru a aduce venituri la bugetul local propun ca pentru 
viitor să nu mai dăm nici un spaţiu în folosinţă gratuită (comodat). 
        Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Rada 
Ioan, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
         Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 31.10.2017 
   
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
                          RADA IOAN                                               SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


