
1 
 

   
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                           PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 11.02.2018, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.  
           Şedinţa este legal constituită fiind prezenți un număr de 8 din 9 consilieri locali 
aleşi în funcţie.  
           D-nul. primar constatând că d-nul. Tistu Florin preşedintele de şedinţă ales nu 
poate participa, propune alegerea unui preşedinte care să conducă lucrările acestei 
şedinţe ordinare. 
             D-nul. Rada Ioan propune să fie ales în ordinea alfabetică următorul consilier din 
lista consilierilor locali, preşedinte pentru şedinţa ordinară din data de 11.02.2018.  
           Astfel cu 8 voturi din 8 consilieri locali aleşi în funcţie prezenţi, d-nul. Ţîru 
Daniel este ales ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni, pentru şedinţa 
ordinară din data de 11.02.2018.  
           În continuare lucrările şedinţei ordinare sunt conduse de către d-nul. Ţîru Daniel 
preşedinte de şedinţă ales.      
          Este prezentată ordinea de zi: 
            1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;     
            2. Proiect de hotărâre privitor la constituirea bugetului local pe anul 2018 şi 
estimări pentru proiectele de buget pentru anii 2019-2020-2021; 
           3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate  al primarului comunei Lăcusteni, pe anul 2018; 
           4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea numărului de asistenţi personali 
pentru persoane cu handicap grav, aflaţi în subordinea Consiliului Local Lăcusteni, pe 
anul 2018; 
           5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din 
serviciile publice din subordinea Consiliului local; 
           6. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Planului de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de prevederile Legii 
nr.416/2001 pe anul 2018; 
          7. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea listei de investiţii a comunei 
Lăcusteni, pentru anul 2018; 
           8. Proiect de hotărâre privitor la stabilirea normativului propriu privind consumul 
de carburant pentru autoturismul primăriei comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pe anul 
2018; 
          9. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui 
spaţiu în suprafaţă de 52,10 m.p. aparţinând domeniului public al comunei Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea, pentru activităţi de asistenţă medicală generală – medicină de familie 
(cod CAEN 8621); 



2 
 

         10. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantului U.A.T. Lăcusteni, 
în grupul de lucru constituit la nivel judeţean, care întocmeşte proiectul de amenajament 
pastoral pentru pajiştile din comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 
         11. Diverse.  
           Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu 8 voturi „pentru” din 8 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 8 voturi 
„pentru” din 8 consilieri locali prezenți. 
            Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la constituirea 
bugetului local pe anul 2018 şi estimări pentru proiectele de buget pentru anii 2019-
2020-2021. 
            D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 

  D-nul contabil prezintă bugetului local pe anul 2018 şi estimări pentru 
proiectele de buget pentru anii 2019-2020-2021, pe capitole şi subcapitole.  Se  propune 
ca bugetul local pe anul 2018, să cuprindă la venituri suma de 1.840.580 lei şi la 
cheltuieli suma de 1.829.940 lei, cu un deficit de 10.640 lei, acoperit cu excedentul 
bugetului local din anul 2017.  

  D-nul. primar – bugetul de anul acesta nu diferă cu mult faţă de cel de anul 
trecut. Sume importante se duc pe cotizaţii ce trebuie plătite către diferite organizaţii 
sau asociaţii din care facem parte. De anul acesta trebuie să prevedem si să asigurăm de 
la bugetul local 10% din drepturile salariale ale asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav. Până la această dată nu au fost repartizate de la Consiliul Judeţean, sume 
pentru drumuri. Am prevăzut în bugetul local suma de 39.000 lei, pentru cadastrarea 
gratuită conform OUG 35/2015. 

  Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali în funcţie prezenți. 
            Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate  al primarului comunei 
Lăcusteni, pe anul 2018. 
            D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 

  D-nul. Dovlecioaica – Salariaţii să respecte programul de lucru. Femeia de 
serviciu să vină 8 ore la serviciu ca toţi salariaţii. 
           Supus la vot punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali în funcţie prezenți. 

 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
numărului de asistenţi personali pentru persoane cu handicap grav, aflaţi în subordinea 
Consiliului Local Lăcusteni, pe anul 2018. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune menţinerea nr. posturi 
de asistenţi personali persoane cu handicap grav pe anul 2018, la acelaşi nivel ca în anul 
2017, respectiv 20 de posturi. 
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           Supus la vot punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali în funcţie prezenți. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice din subordinea 
Consiliului local. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Conform OUG 79/2017, 
contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate trec din sarcina angajatorului în sarcina 
angajaților, începând cu data de 01.01.2018. Noile salarii de bază propuse sunt 
cuprinse în anexele 1 şi 2 ce însoţesc proiectul de hotărâre. La salariul de bază aprobat 
de consiliul local pentru fiecare salariat vor fi adăugate sporul de vechime (gradaţia) şi 
celelalte sporuri astfel încât după scăderea impozitului şi a contribuțiilor de asigurări 
sociale și de sănătate care au trecut din sarcina angajatorului în sarcina angajaților 
conform O.U.G. nr. 79/2017, salariul net ce va reveni fiecărui salariat în luna ianuarie 
2018 va rămâne la nivelul salariului net avut în luna decembrie 2017. 
           Supus la vot punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali în funcţie prezenți. 
           Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor 
beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 pe anul 2018.  
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Numărul beneficiarilor de VMG 
conform Legii nr. 416/2001 a scăzut, astfel că în prezent avem un număr de 27 de 
dosare în plată. Am avut cazuri de persoane care refuzat să urmeze cursurile de 
calificare unde fuseseră trimişi AJOFM, preferând să solicite încetarea acordării 
ajutorului social.   
           Supus la vot punctul 6 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali în funcţie prezenți.  
           Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
listei de investiţii a comunei Lăcusteni, pentru anul 2018. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Nu se pot derula nimic pe investiţii 
întrucât avem poprire pe conturi pusă de ANAF, din cauza problemelor cu obiectivul de 
investiţii apă şi canal. Nici pe OG 28 nu putem derula investiţii pentru că necesită 
cheltuieli proprii – exemplu: dirigintele de şantier, taxele ISC, etc. Sperăm să se termine 
procesul cu AFIR, care a ajuns la ICCJ şi să ne fie deblocate conturile. Obiectivele de 
investiţii sunt cele ce au fost şi anul trecut, la unele sunt proiectele făcute la altele doar 
studiile de fezabilitate.  
            Supus la vot punctul 7 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali în funcţie prezenți. 
            Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la stabilirea 
normativului propriu privind consumul de carburant pentru autoturismul primăriei 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pe anul 2018. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune pentru anul 2018, 
menţinerea cotei de carburant din anul 2017, respectiv 150 de litri/lună/vehicul. 
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           Supus la vot punctul 8 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali în funcţie prezenți. 
           Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 52,10 m.p. aparţinând 
domeniului public al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pentru activităţi de asistenţă 
medicală generală – medicină de familie (cod CAEN 8621). 
            D-nul - Dovlecioaica – trebuie scos la licitaţie şi holul. Trebuie plătită chirie şi 
pe hol iar dacă va mai deschide cineva un cabinet în clădire, se poate împărţi chiria 
pentru folosinţa în comun a holului, putând fi prevăzută  în acest sens o clauză în 
contractul de închiriere ce va fi încheiat cu câştigătorul licitaţiei. 
            D-nul. primar – până la data şedinţei nu a fost gata raportul de evaluare pentru 
stabilirea chiriei pe metrul pătrat, de aceea vă propun dezbaterea pe larg şi supunerea la 
vot a proiectului de hotărâre pentru şedinţa viitoare. 
            Propunerea este aprobată de consilierii locali cu 8 voturi „pentru”. 
            D-nul. primar – avem în vedere în viitor reabilitarea acestei clădiri, cu fonduri 
guvernamentale sau cu fonduri proprii dacă bugetul local ne va permite.  
            Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la desemnarea 
reprezentantului U.A.T. Lăcusteni, în grupul de lucru constituit la nivel judeţean, care 
întocmeşte proiectul de amenajament pastoral pentru pajiştile din comuna Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea. 
            D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Este propus să facă parte din grupul 
de lucru constituit la nivel judeţean, care întocmeşte proiectul de amenajament pastoral 
pentru pajiştile din comuna Lăcusteni, d-nul. GOAGEA VICTOR, consilier asistent în 
Compartimentul cadastru şi registru agricol.  
            Supus la vot punctul 10 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali în funcţie prezenți. 
            Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Diverse. 
            D-nul. primar – vă informez că am rezolvat în mare măsură cazul d-lui. Dozescu 
C-tin.  După cum ştiţi i s-a amputat un picior şi se află în prezent internat în spital. Casa 
în care locuieşte este insalubră iar rudele acestuia nu s-au implicat în niciun fel pentru a-
l ajuta. Am umblat peste tot, la spital la DGASPC pentru a-l ajuta. Problema mare este 
că a fost încadrat la handicap accentuat. Dacă primea grad de handicap grav, cu 
indemnizaţia putea fi internat fără probleme într-un cămin de bătrâni. Am făcut 
demersuri şi ni s-a promis că va fi primit la cămin la Lădeşti. 
           Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Ţîru Daniel, 
președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
           Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 11.02.2018 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                          ŢÎRU DANIEL                                              SECRETAR,    
                                                                                            BRĂNESCU ADRIAN         


