CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI
JUDEŢUL VÂLCEA

PROCES–VERBAL
Încheiat azi 13.04.2018, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.
Şedinţa este deschisă de către d-nul. Ţîru Daniel, 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 reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă al comunei Lăcusteni;
3. Proiect de hotărâre privitor la alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local,
pentru lucrări de reparaţii la clădirea anexă a primăriei şi amenajarea în incinta acesteia
a unui spaţiu pentru adăpostirea persoanelor sinistrate sau aflate în nevoie în cazul unor
situaţii de urgenţă;
4. Informare privind situaţia beneficiarilor prevederilor Legii nr. 448/2006,
pe semestrul II al anului 2017, prezentată de d-na. Floarea Nicoleta-Irina, asistent
social;
5. Raport de activitate prezentat de d-na. Diaconu Ana, asistent comunitar;
6. Informare privind activităţile de primăvară întreprinse pentru curăţenia şi
igienizarea localităţii, prezentat de viceprimarul comunei;
7. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Bocşaru Doru;
8. 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 anterioiare.
Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 9 voturi
„pentru” din 9 consilieri locali prezenți.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la reorganizarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lăcusteni.
D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nu. Popescu Marius şeful SVSU Lăcusteni, prezintă noua organigramă
structurată pe compartimente şi mijloacele din dotarea serviciului voluntar.
Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9
consilieri locali în funcţie prezenți.
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alocarea
sumei de 7.000 lei de la bugetul local, pentru lucrări de reparaţii la clădirea anexă a
primăriei şi amenajarea în incinta acesteia a unui spaţiu pentru adăpostirea persoanelor
sinistrate sau aflate în nevoie în cazul unor situaţii de urgenţă.
D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Este necesară amenajarea unui spaţiu
pentru adăpostirea persoanelor sinistrate din localitate dar şi a celor aflate în tranzit care
de exemplu au rămas înzăpezite. De asemenea în acest spaţiu putem depozita o parte din
dotarea SVSU.
D-nul. Dovlecioaica – propun să se aloce bani şi pentru repararea fântânii publice
din Găneşti intersecţie „Releu”, care este foarte deteriorată.
D-nul. primar – vom încerca în limita posibilităţilor să alocăm fonduri şi pentru
aceasta
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: Informare privind situaţia beneficiarilor
prevederilor Legii nr. 448/2006, pe semestrul II al anului 2017, prezentată de dna. Floarea Nicoleta-Irina, asistent social.
D-na. Floarea Nicoleta-Irina, asistent social, prezintă informarea. În perioada
menţionată au fost în plată un număr de 14 asistenţi personali pentru persoane cu
handicap grav şi un număr de 15 persoane care au primit indemnizaţie de handicap
grav. Sunt amintite şi alte aspecte cu care s-a confruntat asistentul social în activitatea
de gestionare a acestor cazuri.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Raport de activitate prezentat de d-na.
Diaconu Ana, asistent comunitar.
D-na. Diaconu Ana asistent comunitar, prezintă raportul de activitate.
D-nul. primar – eu mă declar mulţumit de activitatea desfăşurată de către
doamnele asistent social şi asistent comunitar, care au colaborat pentru rezolvarea unor
cazuri, cum a fost cel al lui Dozescu C-tin.
D-nul. Dovlecioaica – sunt părinţi care spun că asistentul comunitar nu prea trece
pe la şcoli, şi să nu mai ia bani pentru tratamentele făcute la domiciliu.
D-na. Diaconu Ana – să se ţină cont că mă deplasez la domiciliul pacienţilor cu
autoturismul propriu în afara programului de lucru.
D-nul. primar – noi nu o putem obliga în afara programului de lucru să se
deplaseze cu autoturismul propriu. D-na. asistent comunitar are în fişa postului
monitorizarea femeilor gravide, copiilor nounăscuţi, persoanelor vârstnice şi alte
categorii de persoane vulnerabile şi nu efectuarea de tratamente.
D-nul. Dovlecioaica – eu am semnalat doar ce mi-au spus cetăţenii.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Informare privind activităţile de
primăvară întreprinse pentru curăţenia şi igienizarea localităţii, prezentat de
viceprimarul comunei.
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D-nul. viceprimar Ţîru Daniel, prezintă informarea. Au fost strânse gunoaiele de
pe şanţuri, văile pâraielor şi alte terenuri virane de la marginea localităţii, pentru a fi
preluate de firma de salubrizare, au fost văruiţi pomii şi tunsă vegetaţia spontană de-a
lungul drumurilor, acţiuni care au schimbat aspectul localităţii.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier local,
Bocşaru Doru.
D-nul. consilier local Bocşaru Doru prezintă raportul de activitate.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Diverse.
D-nul. Dovlecioaica –trebuie să hotărâm ce facem cu tomberoanele pe care le
ţinem de 2 ani depozitate.
D-nul. primar – nu sunt ale noastre sunt ale ADI Salubrizare Vălcea, care ni le-a
predat nouă în custodie.
D-nul. viceprimar – în cazul în care vor fi distribuite să se dea cu prioritate le cei
de-a lungul drumului judeţean.
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, 13.04.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŢÎRU DANIEL
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SECRETAR,
BRĂNESCU ADRIAN

