CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI
JUDEŢUL VÂLCEA

PROCES–VERBAL
Încheiat azi 30.01.2018, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.
Şedinţa este deschisă de către d-nul. Tistu Florin, 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. Popescu Vasile.
Este prezentată ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar pe anul 2017;
3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în anul
şcolar 2018-2019 în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea;
4. Informare privind activitatea Postului de poliţie Lăcusteni, pe anul 2017;
5. Diverse.
Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri
locali prezenți.
D-nul. primar –înainte de trece la dezbaterea ordinii de zi, propun să-i permitem
d-lui. Popescu Vasile, care doreşte să se adreseze consiliului local.
D-nul. Popescu Vasile solicită consiliului local adoptarea unei hotărâri privind
recompensarea cuplurilor ce aniversează nunta de aur, dând ca exemplu alte localităţi
din zonă ce au adoptat astfel de hotărâri.
D-nul. primar –am pe agendă un astfel de demers. Am în vedere şi alte categorii
de cetăţeni care să fie vizaţi de o astfel de hotărâre, cum ar fi tinerii care împlinesc 18
ani sau elevii care obţin rezultate deosebite la învăţătură, iar în limita posibilităţilor vom
prevede în bugetul local sumele necesare. Încă de anul trecut am avut în intenţie acest
demers însă dificultăţile financiare ne-au împiedicat. Vom prezenta într-o şedinţă
viitoare un proiect de hotărâre pe această temă.
Fiind prezent d-nul Popescu, vă semnalez faptul că iar au fost aruncate gunoaie
în Ciobăneşti. Cu siguranţă că nu vin din alte localităţi să arunce gunoaie.
D-nul. Dovlecioaica – acolo am făcut curat de curând cu cei de la 416. Acum
sunt aruncate gunoaie, multe peturi, până şi rumeguş. Trebuie luate măsuri.
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.
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017
D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul contabil prezintă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017,
veniturile şi cheltuielile în procente realizate pe capitole.
Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat 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 aprobarea
reţelei şcolare ce va funcţiona în anul şcolar 2018-2019 în comuna Lăcusteni, judeţul
Vâlcea.
D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost înaintat
Inspectoratului Şcolar Vâlcea, care ulterior ne-a transmis avizul privind reţeaua şcolară
ce va funcţiona în anul şcolar 2018-2019.
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 5 al ordinii de zi: Diverse.
D-nul. Dovlecioaica – s-a primit răspuns de la prefectură, privitor la dispensar?
D-nul. Primar – până acum nu.
D-nul. Dovlecioaica – când se deschide farmacia?
D-nul. Primar – o să am o discuţie cu d-na. dr. Dumitrescu, dacă nu mai vor
continuarea contractului îl putem rezilia.
D-nul. Dascălu – au investit ceva în amenajarea spaţiului?
D-nul. Primar – da, au vopsit tocăria, dat cu lavabil pe pereţi, au refăcut instalaţia
electrică, au pus şi parchet melaminat.
În altă ordine de idei, vă informez că avem un caz social mai deosebit, respectiv
d-nul. Dozescu Constantin, căruia i s-a amputat un picior şi se află în prezent internat în
spital. Casa în care locuieşte este insalubră şi pe deasupra a mai vândut şi tot ce avea în
ea. Acesta are rude nu este chiar singur. Trebuie să găsim o soluţie pentru că atunci
când va fi externat, va avea nevoie de condiţii bune de locuit acesta urmând acasă
tratament postoperator cel puţin 10 zile.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Informare privind activitatea Postului de
poliţie Lăcusteni, pe anul 2017.
D-nul. Anica Sorin şeful Postului de Poliţie Lăcusteni, prezintă Informarea
privind activitatea desfăşurată de Postul de poliţie, în anul 2017.
D-nul. Primar – vă mulţumesc pentru activitatea pe care aţi desfăşurat-o.
Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Tistu Florin,
președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare.
Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.
Lăcusteni, 30.01.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TISTU FLORIN
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SECRETAR,
BRĂNESCU ADRIAN

