CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI
JUDEŢUL VÂLCEA

PROCES–VERBAL
Încheiat azi 28.11.2018, 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 8 din 9
consilieri locali aleşi în funcţie.
Nu participă la şedinţă d-nul. consilier local Rada Ioan.
Este prezentată ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. Proiect de hotărâre privitor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe
anul 2019;
3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea alocării sumei de 5.000 lei de la
bugetul local, pentru a acorda elevilor cadouri de pomul de Crăciun;
4. Raport de activitate al d-lui. consilier local, Puchin Marin;
5. 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 stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019.
D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Sunt prezentate anexele cu
impozitele şi taxele pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport auto, alte taxe. Pentru
toate impozitele şi taxele locale stabilite pentru anul 2019, care constau într-o anumită
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective
au fost indexate cu 1,34% reprezentând rata inflaţiei pentru anul fiscal 2017,
comunicată oficial de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul www.mfinante.gov.ro. La
stabilirea impozitelor şi taxelor s-au avut în vedere şi prevederile din Titlul IX , Cap. I,
Secţiunea I pct. 11, lit. n din H.G. nr. 1/2016 de aprobare a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
D-nul. Puchin – propun modificarea taxei propuse pentru deplasarea Comisiei
locale de fond funciar de la 100 lei la 80 de lei.
D-nul. primar – atenţie că tot am vorbit de impozitul pe mijloacele auto, trebuie
omologare şi înscriere şi în cazul trepiedelor.
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D-nul. Dovlecioaica – amenzile sunt mari în cazul în care poliţia constată lipsa
omologării.
Supus la vot, punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8
consilieri locali prezenți.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea
alocării sumei de 5.000 lei de la bugetul local, pentru a acorda elevilor cadouri de
pomul de Crăciun
D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Anul acesta nu vom mai face nici-o
acţiune pe 6 decembrie de Sf. Nicolae, preferăm să acordăm elevilor cadouri mai
consistente la serbarea de pomul de iarnă.
D-nul Dovlecioaica – propun să suplimentăm suma la 7.000 lei
D-nul Primar - sunt de acord. În ceastă perioadă suntem constrânşi şi de alte
cheltuieli. Am achiziţionat două maşini de piatră pentru şcoală, şi este posibil să fim
nevoiţi să plătim naveta cadrelor didactice pentru perioada nov.2016 – iun.2017, dacă
hotărârea rămâne definitivă pentru că instanţa le-a dat dreptate. Nu s-a decontat naveta
cadrelor didactice la timpul respectiv pentru că sumele necesare nu au fost solicitate de
şcoală 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. Pentru anul şcolar 2018-2019, şcoala ne-a
transmis o solicitare de aproape 80 mii lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice.
După cum v-am mai informat, noi am preluat şi cheltuielile cu consumul carburantului
microbuzului şcolar. Există nemulţúmiri, referitoare la unele probleme cu asigurarea
căldurii şi a curăţeniei în şcoli.
D-nul Dovlecioaica – referitor la curăţenie, o mare parte din vină o au oamenii de
serviciu.
D-nul Primar – omul de serviciu de la şcoală trebuie să respecte programul de
lucru de 8 ore. Am primit ca donaţie de la OS Bălceşti nişte scândură pe care o vom
folosi la reparaţia gardului şcolii de la centru.
D-nul. Dascălu – ar fi fost mai bine ca gardul să fie făcut din plasă de sârmă.
D-nul. Constantin – am participat la şedinţa Consiliului de Administraţie al şcolii
ca membru din partea consiliului local, şi le-am solicitat cadrelor didactice mai multă
implicare şi performanţă nu numai pretenţii, şi mi-au replicat că mai mult ar trebui să se
implice părinţii.
Supus la vot, punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu amendamentul propus de dnul Dovlecioaica, cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri locali prezenți.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier local,
Puchin Marin.
D-nul. consilier local Puchin Marin, prezintă raportul de activitate.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Diverse.
D-nul. primar – au venit din partea firmei de salubrizare BRAI CATA şi au
încheiat în 2 zile aproape 100 de contracte şi nu au mai venit să continue. Ei ar dori mai
degrabă să plătească primăria care să introducă o taxă de salubrizare pentru cetăţeni,
lucru cu care noi nu suntem de acord.
D-nul Dovlecioaica – ce se mai aude cu extinderea reţelei de apă canal?
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D-nul. primar – s-ar putea să înceapă spre finele lui 2019.
D-nul. Puchin – vă felicit pentru curăţenia care s-a făcut la cimitirul din Contea. Sa rezolvat cu titlul de proprietate pentru terenul deţinut de cetăţeni în faţa clădirii
achiziţionate pentru cămin cultural? Dar cu terenul ce se intenţiona a fi achiziţionat
pentru teren de sport?
D-nul. primar - nu s-a mai putut achiziţiona terenul pentru că în iulie 2016 s-au
blocat conturile şi s-a pus sechestru pe bunuri.
D-nul. Dascălu – nu aţi reuşit luarea unei maşini pentru primărie în comodat?
D-nul. primar - nimeni nu-ţi dă în comodat, mai ales de la vreo primărie cărora le
este interzisă darea în folosinţă gratuită.
În încheiere, domnul primar, îi invită pe domnii consilieri locali să participe
sâmbătă 1 Decembrie ora 9, la evenimentul organizat cu ocazia sărbătorii zilei naţionale
şi a Centenarului Marii Uniri.
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, 28.11.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSTANTIN NICOLAE
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SECRETAR,
BRĂNESCU ADRIAN

