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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                           PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 30.03.2018, 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.  
              
          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 rectificarea bugetului local al comunei 
Lăcusteni, pe anul 2018; 
            4. Proiect de hotărâre privitor la însuşirea a listelor de inventar privind 
patrimoniul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, existent la data de 31 decembrie 
2017; 
            5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
unui spaţiu în suprafaţă de  52,10 m.p. aflat în clădirea fostului „magazin COOP”, 
aparţinând domeniului public al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pentru activităţi 
de asistenţă medicală generală – medicină de familie (cod CAEN 8621); 

 6. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea înființării Serviciului de iluminat 
public în comuna Lăcusteni, stabilirea soluțiilor de gestiune a serviciului, 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a caietului de sarcini și a 
contractului cadru; 
            7. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Raportului de analiză a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul II 
al anului 2017; 
            8. Raport al primarului comunei Lăcusteni, privind starea economică, socială 
şi de mediu a localităţii, pe anul 2017; 
           9. Raport al primarului comunei Lăcusteni, privind situaţia gestionării 
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei Lăcusteni, pe anul 2017; 
           10. 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 8 voturi 
„pentru” ( d-nul. Tistu Florin s-a abţinut)  din 9 consilieri locali prezenți. 
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            Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alegerea 
preşedintelui de şedinţă. 
            D-nul. Dovlecioaica propune alegerea domnului ŢÎRU DANIEL, în funcţia de 
preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni, pentru lunile aprilie, mai, iunie, 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 rectificarea 
bugetului local al comunei Lăcusteni, pe anul 2018. 
            D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 

  D-nul contabil prezintă rectificarea bugetului local pe anul 2018 pe capitole şi 
subcapitole. Se propune rectificarea bugetului local cu suma de 93.000 lei, reprezentând 
sume din TV si din cota din impozitul pe venit, din care: suma de 32.000 lei pentru 
capitolul 84 drumuri, suma de 43.000 la capitolul 68 pentru plata a 10% din fondul de 
salarii al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, şi suma de 17.000 lei la 
capitolul 51 Administraţie, subcapitolul 203030 bunuri şi servicii,  excedentul bugetului 
local din anul 2017 în sumă de 10.640 lei mii lei fiind prins în veniturile bugetului local 
pentru echilibrarea veniturilor cu cheltuielile, bugetul local va cuprinde la venituri suma 
de 1.932.580 lei şi la cheltuieli suma de 1.932.580 lei.  

D-nul. primar – am primit pentru pietruire drumuri suma de 32.000 lei, sumă 
insuficientă, de aceea trebuie să stabilim zonele în care este cea mai mare nevoie pentru 
a fi pietruite. De asemenea am prevăzut cei 43.000 lei pentru acoperirea a 10% din 
salariul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, aşa cum ne obligă legea 
începând cu acest an.  

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: Proiect de hotărâre privitor la însuşirea 
listelor de inventar privind patrimoniul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, existent la 
data de 31 decembrie 2017.  

D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
D-nul contabil dă citire listelor de inventar cu bunurile aparţinând domeniului 

public şi privat al comunei Lăcusteni, existente la data de 31 decembrie 2017, reieşite 
după încheierea operaţiunii de inventariere a patrimoniului public şi privat al comunei 
Lăcusteni, pe anul 2017. 

D-nul. primar – au fost nişte nereguli în ceea ce priveşte inventarul patrimoniului, 
constatate de Curtea de Conturi, nereguli care au fost remediate. Anul acesta trebuie să 
facem şi reevaluarea patrimoniului. Am contactat deocamdată o firmă care ne oferă 
preţul cel mai mic de pe piaţă, şi urmează să vină să încheiem contractul.   

Supus la vot punctul 4 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: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de  52,10 m.p. aflat în clădirea 
fostului „magazin COOP”, aparţinând domeniului public al comunei Lăcusteni, judeţul 
Vâlcea, pentru activităţi de asistenţă medicală generală – medicină de familie (cod 
CAEN 8621). 
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D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. S-a amânat acest proiect în şedinţa 
trecută pentru că nu fusese gata raportul de expertiză pentru stabilirea chiriei pe metrul 
pătrat. Acum avem şi raportul de expertiză. 

Supus la vot punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali în funcţie prezenți. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
înființării Serviciului de iluminat public în comuna Lăcusteni, stabilirea soluțiilor de 
gestiune a serviciului, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a 
caietului de sarcini și a contractului cadru. 

D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune aprobarea înfiinţării 
Serviciului de iluminat public în comuna Lăcusteni, a Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului, a delegării gestionării acestuia către un operator licențiat, a 
caietului de sarcini și a contractului cadru. 

D-nul . Dovlecioaica – aţenţie la contractul de delegare a gestiunii serviciului, 
acesta trebuie făcut astfel încât firma contractoare să răspundă pentru tot ce face. 

Supus la vot punctul 6 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali în funcţie prezenți. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna 
Lăcusteni, în semestrul II al anului 2017. 

D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. De câte ori vin în control cei de la 
ISU Vâ’lcea întreabă de acest raport. 

Supus la vot punctul 7 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali în funcţie prezenți. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Raport al primarului comunei Lăcusteni, 
privind starea economică, socială şi de mediu a localităţii, pe anul 2017. 

D-nul. primar prezintă raportul pe domenii, învăţământ, cultură, sănătate, 
asistenţă socială, situaţia economică, financiară şi de mediu a localităţii. Este semnalată 
scăderea nr. de elevi şi faptul ca de anul viitor este posibil ca reţeaua şcolară să se 
reorganizeze. De asemenea din cauza lipsei locurilor de muncă, are loc un fenomen de 
migrare în special a tineretului către alte localităţi mai cu seamă spre zona urbană sau 
străinătate. Este prezentată implicarea autorităţii locale pentru rezolvarea unor cazuri 
sociale, persoane cu handicap, vârstnici sau alte persoane aflate în dificultate. Din punct 
de vedere financiar sunt prezentate dificultăţile cu care se confruntă localitatea, fiind şi 
în anul 2017 poprire pe conturile primăriei din cauza neregulilor constatate de AFIR ÎN 
derularea proiectului apă canal, procesul cu AFIR fiind în prezent judecat la ÎCCJ.     

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Raport al primarului comunei Lăcusteni, 
privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei 
Lăcusteni, pe anul 2017. 

D-nul. primar prezintă raportul. 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Diverse. 
D-nul. primar – în data de 29.03.2018 a fost încheiat un nou contract de finanţare 

între primăria comunei Lăcusteni şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vâlcea, pentru lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale conform OUG 
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nr. 35/2016. Urmează a fi identificate persoane autorizate în vederea încheierii unui 
contract de achiziţie de servicii de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, 
urmând ca sectoarele să fie stabilite de reprezentanţii primăriei comunei Lăcusteni şi ai 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea 

D-nul. Dovlecioaica – ar trebui scarificate drumurile pentru a se putea nivela mai 
bine înainte de pietruire. 
          D-nul. primar – această operaţiune nu este plătită, banii ne sunt alocaţi numai  
pentru pietruit. Să vedem dacă de la bugetul local mai putem aloca alte sume în plus pe  
lângă cei 32.000 lei ce ne-au fost repartizaţi.  

D-nul. Dovlecioaica –dacă ducem piatra direct pe drumuri şi nu o mai depozităm 
în curtea primăriei, poate va scădea costurile. Pentru luna viitoare propun ca d-na 
Diaconu Ana asistent comunitar să prezinte un raport de activitate.   

Cu propunerea d-lui Dovlecioaica sunt de acord toţi consilierii locali.   
           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, 30.03.2018 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                          TISTU FLORIN                                              SECRETAR,    
                                                                                            BRĂNESCU ADRIAN         


