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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                           PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 28.06.2018, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă; 
        3.  Proiect de hotărâre privitor la modificarea organigramei şi statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Lăcusteni; 
        4. Proiect de hotărâre privitor la actualizarea anexei nr. 2 din Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 27/30.06.2017 privind aprobarea 
nomenclaturii stradale a comunei Lăcusteni, Judeţul Vâlcea;  
        5.  Raport de activitate prezentat de d-na. Georgescu Mirela, bibliotecar în cadrul 
Bibliotecii Publice Locale Lăcusteni ; 

           6.  Raport de activitate al d-lui. consilier local, Constantin Nicolae; 
        7.  Diverse.   
          
           Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 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 anterioare. 
           Supus la vot, procesul verbal al şedinţei anterioare, este aprobat cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenți. 
            D-nul. Ţîru Daniel preşedinte de şedinţă, propune dezbaterea mai întâi a 
punctului 5 al ordinii de zi: Raport de activitate prezentat de d-na. Georgescu Mirela, 
bibliotecar în cadrul Bibliotecii Publice Locale Lăcusteni. 
            Propunerea preşedintelui de şedinţă este aprobată de consilierii locali cu 
unanimitate de voturi, astfel că se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 
            D-na. Georgescu Mirela, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Publice Locale 
Lăcusteni, prezintă raportul de activitate. 
            D-nul. primar se declară mulţumit de activitatea desfăşurată de d-na. Georgescu 
Mirela, menţionând faptul că acesta îndeplineşte şi alte activităţi, astfel este desemnată 
ca responsabil cu organizarea arhivei la nivelul primăriei şi a ajutat la introducerea 
datelor în Registrul agricol în format electronic.   
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            Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alegerea 
preşedintelui de şedinţă. 
            D-nul. Constantin, propune alegerea domnului Bocşaru Doru, în funcţia de 
preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni, pentru lunile iulie, august, 
septembrie, 2018. 
            Supusă la vot propunerea d-lui. Constantin 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 modificarea 
organigramei şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Lăcusteni. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune modificarea organigramei 
şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Lăcusteni, prin 
transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din 
cadrul Compartimentului impozite şi taxe, în funcţia publică vacantă de referent, clasa 
III, grad profesional debutant. Se intenţionează scoaterea acestui post la concurs. 
          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 actualizarea 
anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 27/30.06.2017 
privind aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Lăcusteni, Judeţul Vâlcea. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune actualizarea anexei nr. 2 
din Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 27/30.06.2017 privind 
aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Lăcusteni, având în vedere modificările 
intervenite în ceea ce priveşte titularii dreptului de proprietate urmare a încheierii unor 
acte notariale de vânzare-cumpărare sau dezbaterea unor succesiuni.      
          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 6 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier local, 
Constantin Nicolae. 
          D-nul. consilier local Constantin Nicolae prezintă raportul de activitate. 
          Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Diverse.     
          D-nul. primar – avem probleme cu marcările pe care le face Ocolul Silvic Bălceşti 
pe terenurile forestiere validate dar pentru care nu s-au întocmit încă procesele verbale de 
punere în posesie. Am făcut adrese la OS Bălceşti, Direcţia Silvică, Garda Forestieră, să 
sisteze lucrările de marcare şi exploatare a masei lemnoase de pe aceste terenuri, până la 
definitivarea punerii în posesie. Întreaga suprafaţă de teren forestier de pe teritoriul 
comunei Lăcusteni, a fost validată pe vechile amplasamente şi trebuie de urgenţă puse la 
dispoziţia Comisiei Locale de fond funciar şi nu fac obiectul Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 395/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor 
art. 13 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv 
în perioada regimului comunist în România. Numai pentru situaţiile în care punerea în 
posesie s-ar face pe alte amplasamente, este obligatorie trecerea terenurilor din 
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proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului în vederea punerii în 
posesie, aşa cum se precizează în adresa nr. 1124/DFF/08.06.2018 a Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor.      
           D-nul. preşedinte de şedinţă prezintă cererea d-nei. dr. Mitroi Georgeta, de 
efectuare a unor lucrări de modernizare a spaţiului unde funcţionează punctul de lucru al 
Cabinetului medical de familie. 
          D-nul. Dovlecioaica – de ce nu a făcut nimic cât timp a avut spaţiul în comodat? 
          D-nul. primar – avem în intenţie un proiect de modernizare reabilitare pentru 
întreaga clădire, dar în momentul de faţă nu dispunem de fondurile necesare. 
          D-nul. Dovlecioaica – ar trebui alcătuită a comisie care să stabilească dacă sunt 
necesare lucrările propuse de d-na. dr.  
          D-nul. Puchin – văzut la faţa locului care este strictul necesar, de exemplu uşă la 
intrare. 
          D-nul. viceprimar – dacă se fac lucrări se fac la toată faţada,  altfel am ajunge să 
avem uşi şi ferestre diferite şi nu ar da bine.  
          D-nul. primar – avem intenţia ca în spaţiul liber din clădire să fie amenajat un 
cabinet de recoltare probe sânge pentru analize. 
          Se hotărăşte cu unanimitate de voturi rediscutarea solicitării în  şedinţa viitoare.     
          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, 28.06.2018 
 
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                          ŢÎRU DANIEL                                              SECRETAR,    
                                                                                            BRĂNESCU ADRIAN         


