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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 19.12.2018, 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 8 
consilieri locali aleşi în funcţie.  
                    Este prezentată ordinea de zi: 
         1.  Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;      
         2.  Proiect de hotărâre privitor la validarea unui mandat de consilier local; 
         3. Proiect de hotărâre privitor la modificarea componenţei comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni;  
        4. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al comunei 
Lăcusteni pe anul 2018; 
        5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea plăţii sumei de 2.528,99 lei către 
firma de salubrizare S.C.BRAI-CATA SRL, reprezentând contravaloarea deşeurilor 
strânse de pe raza comunei Lăcusteni, în luna octombrie 2018 în cadrul acţiunii 
„Luna curăţeniei”; 
        6.  Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă; 
        7.  Raport de activitate al d-lui. consilier local Rada Ioan; 
        8.  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 validarea 
unui mandat de consilier local. 
          D-nul. secretar dă citire Ordinului Prefectului Judeţelui Vâlcea nr. 
413/11.12.2018, prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local 
al domnului Dovlecioaica Cristinel, consilier local în cadrul Consiliului Local 
Lăcusteni, ca urmare  a pierderii calităţii de membru al Partidului Naţional Liberal, pe a 
cărei listă a fost ales şi adresa nr. 483/19.12.2018, a Partidului Naţional Liberal Filiala  
Vâlcea, prin care se comunică faptul că domnul Ninciuleanu Mirel, este următorul 
supleant de pe lista de consilieri locali a acestui partid la alegerile locale din iunie 2016. 
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           Lucrările şedinţei ordinare sunt sunt întrerupte pe perioada cât se întruneşte 
comisia de validare care ia în discuţie propunerea de validare a mandatului de 
consilier local al d-lui. Ninciuleanu Mirel. 
          La reluarea lucrărilor şedinţei, preşedintele comisiei de validare d-nul. Ioja 
Mihai, dă citire procesului verbal, prin care comisia a constatat că au fost respectate 
dispoziţiile legale şi că nu sunt motive de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât 
să propună validarea mandatului de consilier local al d-lui. Ninciuleanu Mirel, 
următorul supleant înscris pe lista de consilieri locali ai Partidului Naţional Liberal, la 
alegerile locale din iunie 2016. 
         În urma votului este validat mandatul de consilier local al d-lui. Ninciuleanu 
Mirel, cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri locali prezenți. 
         D-nul. consilier Ninciuleanu Mirel, citeşte jurământul de investire şi îl semnează. 
         Toţi cei prezenţi îl felicită pe d-nul. Ninciuleanu Mirel, urându-i să aibă putere de 
muncă şi multe realizări. 
         Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la modificarea 
componenţei comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni. Se propune completarea componenţei comisiei. 
        D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Întucât în urma încetării de drept a 
mandatului de consilier local al domnului Dovlecioaica Cristinel, componenţa comisiei 
a rămas incompletă, se propune completarea acesteia cu domnul Ninciuleanu Mirel, al 
cărui mandat de consilier local a fost validat.       
          Supus la vot, punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali în funcţie prezenți. 
          Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la rectificarea 
bugetului local al comunei Lăcusteni pe anul 2018. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. S-au primit ceva bani la ultima 
rectificare, dar ei vin în ultimul moment ca în fiecare an. 
          D-nul. contabil, prezintă rectificarea bugetului local, pe capitole şi subcapitole. 
Bugetul local se rectifică cu suma de 41.000 lei din care suma de -55.000 lei, 
reprezentând sume din TV şi din cota din impozitul pe veni sume privind finanțarea 
asistenților personali și indemnizațiilor cu handicap grav, suma de 35.000 lei cote 
defalcate din impozitul pe venit, suma de 61.000 de lei reprezentând sume tva pentru 
echilibrare, din care suma de -30.000 lei la capitolul 68.10 asistență socială 
reprezentând cheltuieli salariale, la capitolul 68.57 Asistență socială-indemnizații 
handicap suma de -25.000 lei, suma de 10.000 de lei la captitolul 70.55 transferuri 
interne (cotizații), suma de 86.000 de lei la capitolu 51 administrație. 
          Supus la vot, punctul 4 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: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
plăţii sumei de 2.528,99 lei către firma de salubrizare S.C.BRAI-CATA SRL, 
reprezentând contravaloarea deşeurilor strânse de pe raza comunei Lăcusteni, în luna 
octombrie 2018 în cadrul acţiunii „Luna curăţeniei”. 
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          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          Supus la vot, punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali în funcţie prezenți. 
          Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alegerea 
preşedintelui de şedinţă. 
          D-nul Rada propune alegerea d-lui. Dascălu Ştefan, preşedinte de şedinţă pentru 
lunile ianuarie, februarie, martie, 2019. 
          Supusă la vot propunerea este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri locali 
în funcţie prezenți. 
          Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier local 
Rada Ioan. 
         D-nul. consilier Rada Ioan, prezintă raportul de activitate.  
         Se trece la punctul 8 al ordinii de zi:  Diverse. 
         D-nul. primar – firma de salubrizare BRAI CATA nu a mai venit să continue 
încheierea de contracte cu cetăţenii. 
         D-nul. Tistu – să încheie contracte cu toţi cetăţenii. 
         D-nul. primar – da dar nu au mai venit, ei ar dori ca noi să introducem o taxă de 
salubrizare pentru toţi cetăţenii, şi să le plătim noi ca să nu mai alerge ei să încaseze. 
        Trebuie realizată analiza de risc la securitate fizică pentru sediul primăriei şi pentru 
instituţiile din subordine, biblioteca , şcoli, conform Legii nr. 333/2003 şi HG 301/2012. 
Poliţia ne-a dat termen 60 de zile. Amenzile sunt mari în caz de nerespectare a 
prevederilor legale în domeniu. A fost selectată oferta unei firme pe SEAP. 
          În şedinţa viitoare îl voi invita pe d-nul director al şcolii să ne prezinte un raport 
pentru că starea şcolilor este jalnică din punct de vedere al întreţineri şi al curăţeniei. 
         D-nul. Puchin  - să vină cu fişele personalului, să vedem fiecare ce are de făcut. 
         D-nul. primar – vă spun sincer că nu mai este interes pentru şcoală, pentru că 
majoritatea cadrelor didactice sunt din alte localităţi. Paradoxal noi plătim naveta pentru 
cadrele didactice care vin din alte localităţi iar alte localităţi plătesc pentru cadrele 
didactice de la noi care fac naveta le ei. Azi a avut loc serbarea la şcoală şi am dat 
cadourile la elevi. S-a schimbat medicul veterinar, şi Lăcusteniul l-a preluat medicul 
care este şi la Berbeşti. În legătură cu deszăpezirea nu au fost probleme mari, afară de 
faptul că mulţi au lăsat maşinile în drum îngreunând activitatea utilajului de deszăpezire 
care a fost obligat să le ocolească. A fost montat panoul de la intrarea în localitate 
dinspre Bălceşti.    
        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, 19.12.2018 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               
                      CONSTANTIN NICOLAE                                     SECRETAR,    
                                                                                               BRĂNESCU ADRIAN         


