CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI
JUDEŢUL VÂLCEA

PROCES–VERBAL
Încheiat azi 30.05.2018, 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 actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire
a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
al comunei Lăcusteni;
3. Proiect de hotărâre privitor la actualizarea Planului de apărare la cutremure
şi /sau alunecări de teren al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea;
4. Raport de activitate al Compartimentului cadastru şi registru agricol,
prezentat de d-na. Popa Mariana, responsabil registru agricol;
5. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Dascălu Ştefan;
6. Diverse.
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 trecerea la punctul 4 al ordinii
de zi, ca d-na. Popa Mariana, responsabil registru agricol să prezinte raportul de
activitate, întrucât dezbaterile şedinţei s-ar putea să dureze mai mult.
Propunerea preşedintelui de şedinţă este aprobată de consilierii locali cu
unanimitate de voturi, astfel că se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Raport de activitate
al Compartimentului cadastru şi registru agricol, prezentat de d-na. Popa Mariana,
responsabil registru agricol.
D-na. referent principal Popa Mariana, responsabil registru agricol, în cadrul
Compartimentului cadastru şi Registru agricol, prezintă raportul de activitate. Este
prezentat modul de completare a Registrului agricol, nr. de gospodării pe sate, străinaşi,
în anul 2017au fost eliberate 187 adeverinţe APIA, 145 adeverinţe pentru eliberare carte
identitate, 150 adeverinţe pentru întocmire documentaţie cadastrală OCPI, încheiere acte
vânzare-cumpărare, întreţinere, donaţie încheiate la notariat, 25 adeverinţe pentru
dezbaterea succesiunii, 138 adeverinţe pentru ajutorul de încălzire, 6 atestate de
producător, 125 adeverinţe pentru ajutor social, a fost întocmit AGR2A şi AGR2B
raportări Statistică cu terenurile cultivate. În calitate de membru al Comisiei locale de
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fond funciar, a participat împreună cu ceilalţi membrii ai comisiei pentru efectuarea de
măsurători sau soluţionarea unor litigii.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la actualizarea
Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lăcusteni.
D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. În expunerea de motive se arată
necesitatea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de
competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lăcusteni,
întrucât au fost actualizate hărţile de risc şi au survenit modificări atât în componenţa
SVSU cât şi în cea a CLSU Lăcusteni.
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 actualizarea
Planului de apărare la cutremure şi /sau alunecări de teren al comunei Lăcusteni, judeţul
Vâlcea.
D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Planului de apărare la cutremure şi
/sau alunecări de teren al comunei Lăcusteni trebuie actualizat având în vedere că au
fost actualizate hărţile de risc precum şi modificările survenite atât în componenţa
SVSU cât şi în cea a CLSU Lăcusteni.
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: Raport de activitate al d-lui. consilier local,
Dascălu Ştefan.
D-nul. consilier local Dascălu Ştefan prezintă raportul de activitate.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse.
D-nul. primar – am fost de curând la o şedinţă la Rm. Vâlcea, unde s-a pus
problema depopulării satelor. Cu această problemă se confruntă şi localitatea noastră.
M-am gândit că o modalitate de ai determina pe tineri să nu mai plece în străinătate sau
spre alte zone în căutarea de locuri de muncă, ar fi sprijinirea lor în a derula proiecte
pentru a accesa fonduri europene pentru înfiinţarea sau dezvoltarea unor exploataţi
agricole, proiecte derulate prin intermediul submăsurilor din PNDR.
D-nul. Constantin – pe mine m-ar interes de exemplu un proiect pentru o presă de
peleţi şi brichete din paie.
D-nul. primar – pe 7 iunie avem procesul cu Remservisul şi Ministerul Dezvoltării
pentru asfaltarea DC Găneşti. Procesul pe care îl avem cu AFIR referitor la investiţia
apă-canal, se află pe rolul ICCJ şi nu s-a stabilit până în prezent termen de judecată.
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, 30.05.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŢÎRU DANIEL
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SECRETAR,
BRĂNESCU ADRIAN

