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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                               PROCES–VERBAL 
 
           Încheiat azi 28.09.2018, 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 8 din 9 consilieri 
locali aleşi în funcţie.  
          Lipseşte de la şedinţă domnul consilier local Dovlecioaica Cristinel. 
          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 rectificarea bugetului local al comunei Lăcusteni pe 
anul 2018; 
        4. Proiect de hotărâre privitor la însuşirea raportului privind reevaluarea 
patrimoniului  comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 
        5.  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul I al anului 2018; 
        6. Proiect de hotărâre privitor la  mandatarea reprezentantului comunei Lăcusteni 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, să 
aprobe modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare;    
        7.  Proiect de hotărâre privitor la alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local, 
pentru lucrări de reparaţii la drumurile comunale; 
       8. Proiect de hotărâre privitor la înființarea serviciului de salubrizare în comuna 
Lăcusteni, stabilirea soluțiilor de gestiune a serviciului, aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, a caietului de sarcini și a contractului cadru; 
       9. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Dovlecioaica Cristinel; 
      10. Diverse. 
           Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 8 voturi „pentru” din 8 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 8 voturi 
„pentru” din 8 consilieri locali prezenți. 
           Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alegerea 
preşedintelui de şedinţă. 
          D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.  
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          Domnul Dascălu Ştefan propune alegerea domnului Constantin Nicolae, 
preşedinte al consiliului local pentru lunile  octombrie, noiembrie, decembrie, 2018.  
          Supusă la vot, propunerea  este aprobată cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri 
locali prezenți. 
          Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor rectificarea 
bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2018.  
          D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.  

D-nul. contabil Matei Ilie Cristian prezintă rectificarea bugetului local pe 
capitole şi subcapitole. Bugetul local se rectifică cu suma de 186.500,din care 183.000 
lei, reprezentând sume din TV si din cota din impozitul pe venit și suma de 3.500 
subvenții pentru finanțarea sanătății, din care suma de 32.000 lei pentru capitolul 
84.20 drumuri, suma de 17.500 la capitolul 51.10 reprezentând vauchere de vacanţă, 
suma de 10.000 la capitolul 51.20 reparații curente, suma de 10.000 la capitolul 51.20 
deplasări administrație, suma de 109.000 lei la capitolul 51.20 Administraţie, 
subcapitolul 203030 bunuri şi servicii, suma de 1500 de lei la capitolul 67.10 
reprezentând vaucher de vacanță, suma de 3.000, la capitolul 65.57 pentru copii cu 
cerințe educaționale speciale, suma de 3.500 la capitolul 66.10 reprezentând cheltuieli 
salariale. 
         D-nul primar – la această rectificare au fost avute în vedere şi vaucerele de 
vacanţă pentru salariaţi. De la 01.10.2018 vom suporta noi motorina şi inspecţia 
tehnică pentru microbuzul şcolar.   
        Supus la vot, punctul 3 al ordinii de zi  este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenți. 
        Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la însuşirea 
raportului privind reevaluarea patrimoniului  comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
        D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.  
        Supus la vot, punctul 4 al ordinii de zi  este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenți. 
        Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna 
Lăcusteni, în semestrul I al anului 2018. 
        D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. De câte ori vin în control cei de la 
ISU Vâlcea întreabă de acest raport. 
        Supus la vot, punctul 5 al ordinii de zi  este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenți. 
        Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la  mandatarea 
reprezentantului comunei Lăcusteni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „APA Vâlcea”, să aprobe modificarea şi completarea, prin Act 
adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
         Supus la vot, punctul 6 al ordinii de zi  este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenți. 
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          Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alocarea 
sumei de 12.000 lei de la bugetul local, pentru lucrări de reparaţii la drumurile 
comunale. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Anul acesta ne-au fost alocaţi puţini 
bani pentru întreţinerea drumurilor comunale. Din aceşti bani s-a achitat piatra şi 
transportul acesteia iar pentru împrăştierea acesteia pe drumuri precum şi pentru 
repararea unor porţiuni de drum şi a şanţurilor afectate de fenomenele meteorologice 
din vara anului 2018, mai este necesară suma de 12.000 lei, care se propune a fi 
alocată.  
       D-nul Puchin – nu poate fi alocată o sumă mai mare? 
       D-nul. primar – în condiţiile bugetului actual nu putem. De atât este nevoie pentru 
ce s-a făcut.  
       Supus la vot, punctul 7 al ordinii de zi  este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenți. 
       Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la înființarea 
serviciului de salubrizare în comuna Lăcusteni, stabilirea soluțiilor de gestiune a 
serviciului, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a caietului de 
sarcini și a contractului cadru. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Până în prezent salubrizarea s-a 
realizat prin contract prestări servicii cu un operator autorizat, în condițiile, procedurii 
de achiziție publică, contractul ajungând la termen, operatorul nu a mai fost de acord 
cu prelungirea acestuia şi nici cu încheierea unui alt contract, motivând costurile mari 
care nu acoperă cheltuielile. Legea obligă autorităţile locale să înființeze servici de 
salubrizare, iar ca mod de gestiune se propune gestiunea delegată. Este plătită degeaba 
cotizaţie la ADI Saluzbrizare Vâlcea pentru că nu s-a făcut nimic pentru 
implementarea SMID-ului la nivelul judeţului.  
         D-nul. Dascălu – ce s-a mai făcut cu tomberoanele pe care ni le-au dat? 
         D-nul. primar – noi le-am primit în gestiune dar pe ei nu-i mai interesează de ele. 
         D-nul Constantin – trebuie făcut ceva cu salubrizarea pentru că am văzut că au 
început să arunce gunoaiele pe malul Olteţului. 
         D-nul Rada – trebuie ca fiecare gospodărie să încheie contract de prestări cu 
firma de salubrizare. 
        Supus la vot, punctul 8 al ordinii de zi  este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenți. 
         Punctul 9 al ordinii de zi nu este dezbătut, urmare a absenţei d-lui. consilier 
local, Dovlecioaica Cristinel. 
        La punctul 10 al ordinii de zi: Diverse, nu au mai existat discuţii. 
        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, 28.09.2018 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
                          BOCŞARU DORU                                              SECRETAR,    
                                                                                               BRĂNESCU ADRIAN         


