CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI
JUDEŢUL VÂLCEA

PROCES–VERBAL
Încheiat azi 25.10.2018, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.
Şedinţa este deschisă de către d-nul. Constantin Nicolae, 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 aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi
combaterea înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice
periculoase specifice sezonului rece 2018-2019 al Comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea;
3. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Ioja Mihai;
4. 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 aprobarea
Planului de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, îngheţului,
alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece
2018-2019 al Comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea.
D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.
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: Raport de activitate al d-lui. consilier local,
Ioja Mihai.
D-nul. consilier local Ioja Mihai, prezintă raportul de activitate.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Diverse.
D-nul. primar – privitor la măsurile pentru sezonul de iarnă, vă informez că am
demarat procedurile pentru încheierea unui contract de deszăpezire. De asemenea vom
asigura stocul de material antiderapant. La deszăpezire va fi avut în vedere cu prioritate
traseul microbuzului pentru elevi.
Vă cer sprijinul pentru a convinge oamenii să încheie contracte de salubrizare
altfel alternativa va fi introducerea unei taxe de salubrizare. Motivul pentru care firma
de salubrizare S.C BRAI CATA S.R.L. nu a mai dorit prelungirea vechiului contract
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de prestări servicii, a fost numărul mic de contracte încheiate cu cetăţenii, încasările
neacoperind costurile.
D-nul. Dascălu – firma cu care se va încheia contractul de salubrizare să
amplaseze tomberoane mari în unele puncte, de exemplu intersecţii.
D-nul. primar – trebuie prevăzută în contract, o acoperire cât mai mare de
colectare care să cuprindă şi alte artere în afară de cele principale.
D-nul. Dovlecioaica – eu aş fi de acord să închei contract de salubrizare dar
maşina nu trece pe uliţa mea.
D-nul. Ioja – dacă se amplasează tomberoane mari pe uliţe, trebuie îngrădite şi
acoperite.
D-nul. Constantin – limitatoare de viteză?
D-nul. primar – am solicitat la Consiliul Judeţean 4 limitatoare şi ne-au fost
aprobate 3 în dreptul şcolilor şi a primăriei.
D-nul. Bocşaru Dorin – 3 sunt amplasate şi la Diculeşti.
D-nul. primar – va fi refăcut şi panoul de la intrare în comună, costurile fiind
suportate de firma de asigurări. Trebuie făcută achiziţia pe SEAP.
D-nul. viceprimar – în preţ va fi inclus şi montajul.
D-nul. primar – vă propun ca sâmbătă 1 Decembrie, când se sărbătoresc ziua
naţională şi centenarul Marii Uniri, să organizăm o acţiune festivă la Monumentul
eroilor amplasat în faţa Şcoalii Gimnaziale din localitate la care să participăm cu toţii.
D-nul. Puchin – am văzut că s-au adus lemne la şcoli, ar trebui tăiate şi
depozitate să nu se fure.
D-nul. primar – să vă gândiţi, să găsim o întrebuinţare la clădirea fostei grădiniţe
din Risipiţi, pentru că se degradează.
D-nul. viceprimar – am pus lacăt pe uşă la intrare şi cineva se duce şi îl sparge.
D-nul. Rada – propun ca pentru şedinţa viitoare, să fie elaborat un proiect de
hotărâre privitor la alocarea unei sume de la bugetul local, pentru cadourile de pomul
de iarnă pentru copii.
D-nul. primar – să vedem dacă se poate aloca ceva de la bugetul local, pentru că
de exemplu s-ar putea să fim nevoiţi în viitorul apropiat să plătim naveta cadrelor
didactice pentru perioada nov.2016 – iun.2017, care ne-au acţionat în judecată şi
instanţa le-a dat dreptate. Nu s-a decontat naveta cadrelor didactice la timpul respectiv
pentru că sumele necesare nu au fost solicitate pentru a fi prevăzute la constituirea
bugetului local pe 2017, şi nu a fost nici solicitată lunar decontarea acestor cheltuieli,
cu toate astea pe fond instanţa le-a dat dreptate, judecata se află în faza de apel.
Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Constantin
Nicolae, președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare.
Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.
Lăcusteni, 25.10.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSTANTIN NICOLAE
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SECRETAR,
BRĂNESCU ADRIAN

