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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                               PROCES–VERBAL 
 
           Încheiat azi 15.07.2018, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.  
           Şedinţa este deschisă de către d-nul. Bocşaru Doru, 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 aprobarea programului de manifestări dedicate 
zilei comunei Lăcusteni şi alocarea sumei de 10.000 lei reprezentând contravaloare 
prestaţie artistică; 
         3.  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 anterioare. 
           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 aprobarea 
programului de manifestări dedicate zilei comunei Lăcusteni şi alocarea sumei de 10.000 
lei reprezentând contravaloare prestaţie artistică. 
          D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. Din cele prezentate rezultă că 
manifestările organizate sub genericul „Ziua comunei Lăcusteni – Sărbătoarea Grâului”,  
ajunse la ediţia a  XII-a vor avea loc pe data de 11.08.2018. Sunt prezentate activităţile 
desfăşurate pentru organizarea evenimentului, o problemă pentru care încă se caută 
soluţii este cea a scenei. Sunt supuse aprobării Programul de manifestări şi propunerea  
privind alocarea sumei de 10.000 lei, din bugetul local, pentru contravaloarea prestaţiei 
artistice.    
          Supus la vot, punctul 2 al ordinii de zi, este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
          Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Diverse.  
          D-nul. Puchin - au fost solicitate sume la Prefectură ca urmare a efectelor 
fenomenelor meteorologice din ultimul timp?  
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          D-nul primar – a fost  trimis un raport cu tot ce a fost afectat, urmând a fi făcut şi 
un deviz. Intenţionăm să încheiem un contract de presări servicii cu a firmă pentru 
reparaţii drumuri, plata fiind făcută strict pentru lucrarea executată.                
         Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Bocşaru Doru, 
președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
         Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 15.07.2018 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                          BOCŞARU DORU                                              SECRETAR,    
                                                                                               BRĂNESCU ADRIAN         


