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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                           PROCES–VERBAL 
 
          Încheiat azi 28.12.2017, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.  
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. RADA IOAN, președinte de şedinţă, 
care constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenți un număr de 9 din 9 
consilieri locali aleşi în funcţie.  
         La ședință participă şi d-nul. profesor Diaconu Mircea. 
 
          Este prezentată ordinea de zi: 

              1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;     
            2.  Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă;  
              3. Proiect de hotărâre privitor la actualizarea Consiliului Comunitar 
Consultativ al comunei Lăcusteni;   

              4.   Diverse.    
 
           Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 9 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. 
           Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenți. 
 
           D-nul. primar – d-nul. profesor Diaconu Mircea, are plăcerea de a participa 
la ultima şedinţă din acest an a Consiliului Local, şi doreşte să ne adreseze câteva 
cuvinte. 
           D-nul prof. Doaconu Mircea- doresc să vă adresez câteva cuvinte referitor la 
„anul centenar”- împlinirea a 100 de ani de la marea unire de la 01.Decembrie 1918. 
În continuare este prezentat contextul în care s-a realizat acest eveniment de mare 
însemnătate în istoria poporului român. Este menţionat faptul că acest eveniment 
este bine prezentat în revista „Magazin istoric” pe care o recomandă.  
          D-nul. primar – vă mulţumim pentru participare şi pentru această frumoasă 
prezentare, care a fost pentru noi o veritabilă lecţie de istorie. Propun să organizăm o 
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întâlnire special pe această temă. Propun să facem 2 abonamente la revista „Magazin 
istoric”, unul pentru şcoală şi unul pentru primărie.  
          D-nul prof. Doaconu Mircea- Acest eveniment trebuie să fie prezentat şi în 
cadrul unor acţiuni desfăşurate la nivelul şcolii. 
          D-nul. primar – mulţumim încă o dată d-lui. profesor pentru participare. 
          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alegerea 
preşedintelui de şedinţă.  
          D-nul. Dovlecioaica – propun alegerea d-lui. consilier Tistu Florin, ca 
preşedinte de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2018. 
          Supusă la vot propunerea d-lui. Dovlecioaica este aprobată cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali în funcţie prezenți. 
          Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la 
actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni. 

   D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se solicită actualizarea 
Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni, urmare a faptului că au 
avut loc modificări la nivelul conducerii unor instituţii  locale respectiv şcoala, 
biserica. 
           Supus la vot punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali în funcţie prezenți. 
           Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Diverse. 
           D-nul. preşedinte dă citire cererii nr. a d-nei. Roşca Ana, care solicită 
aprobarea demolării unei case moştenite de la socrii săi, situată în satul Găneşti. 
          Consiliul local respinge solicitarea declinându-şi competenţa, pentru 
demolare trebuind făcute demersuri pentru eliberarea autorizaţiei de demolare la 
Compartimentul Urbanism. De asemenea se constată că d-na. Rosca Ana nu este 
unic moştenitor, iar în discuţie nu este vorba despre un caz social. Drept pentru 
care cu 9 voturi împotrivă, este respinsă solicitarea d-nei. Roşca. Ana. 
          D-nul. primar – vă mulţumesc pentru activitatea desfăşurată în anul 2017. 
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Rada 
Ioan, președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
          Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 28.12.2017 
   
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
                          RADA IOAN                                               SECRETAR,    
                                                                                         BRĂNESCU ADRIAN         


