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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 28.02.2019, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.  
         Şedinţa este deschisă de către d-nul. Dascălu Ştefan, 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 contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar pe anul 2018; 
         3. Proiect de hotărâre privitor la mandatarea reprezentantului Comunei 
Lăcusteni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
Vâlcea”,să aprobe primirea și respectiv retragerea unor membri din Asociație, 
modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și 
împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Actele Adiționale la acestea; 
        4. Proiect de hotărâre privitor la constituirea echipei mobile de intervenţie de 
urgenţă în caz de violenţă domestică, în comuna Lăcusteni; 
        5.  Raport de activitate al d-lui. consilier local Bocşaru Doru; 
        6.  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 
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nul contabil Matei Cristian, prezintă prevederile şi realizările pentru fiecare 
capitol şi subcapitol la de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018. Din prezentare 
reiese că la data de 31.12.2018, din prevederi venituri totale în sumă de 2.160.080 lei, s- 
a realizat 1.988.371,80 lei, într-un procent de 92 %. 
          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: Proiect de hotărâre privitor la mandatarea 
reprezentantului Comunei Lăcusteni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
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Intercomunitară „APA Vâlcea”, să aprobe primirea și respectiv retragerea unor membri 
din Asociație, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, 
precum și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Actele Adiționale la 
acestea 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune mandatarea 
reprezentantului Comunei Lăcusteni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „APA Vâlcea”, care să aprobe primirea și respectiv retragerea unor 
membri din Asociație. Este vorba de primirea comunei Grădiştea şi de retragerea 
comunelor  Orlești și Slătioara. 
         Supus la vot, punctul 3 al ordinii de zi, este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
         Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la constituirea 
echipei mobile de intervenţie de urgenţă în caz de violenţă domestică, în comuna 
Lăcusteni. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. La nivelul primăriei Lăcusteni, nu 
este organizat SPAS, asistenţa socială fiind organizată la nivel de compartiment, 
activitatea fiind îndeplinită de o singură persoană funcţionar public, prin urmare nu se 
poate constitui echipa mobilă de intervenţie de urgenţă în caz de violenţă domestică, în 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice. De aceea vom retrage Proiectul de hotărâre, şi nu îl vom supune la vot, 
urmând să revenim atunci când cadrul legislativ ne va permite. 
          Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Raport de activitate al d-lui. consilier local 
Bocşaru Doru. 
          D-nul. consilier local Bocşaru Doru, prezintă raportul de activitate. 
          Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse. 
          D-nul. primar – după cum ştiţi, am făcut multe demersuri până i-am găsit 
domnului Dozescu Constantin, un loc în căminul de la Lădeşti. Acum acesta prin 
comportamentul său creează numai neplăceri personalului căminului. În plus are şi 
multe cereri depuse la conducerea căminului prin care-şi manifestă dorinţa de a fi 
externat, spunând că are casă proprietate personală, copii şi rude. Casa nu asigură 
condiţii optime de locuit iar toate rudele nu vor să audă de el. Căminul Lădeşti ne-a 
trimis o adresă pentru reintegrarea domnului Dozescu Constantin, care va fi externat 
urmare a solicitării acestuia de a fi externat.  
        D-nul. Dascălu – l-am dus la spital cu maşina mea, şi drept mulţumire, a vândut o 
sobă pe care i-o dădusem să se încălzească. 
        D-nul. primar – dacă nu mai vrea să stea în cămin, nu poate fi ţinut cu forţa. 
        D-nul. Puchin – are amputate ambele picioare? 
        D-nul. viceprimar – are unul. 
        D-nul. Rada – nu-l primeşte vre-o rudă, că are ceva pensie? 
        D-nul. primar – nu, şi asta tot din cauza comportamentului său. Ar avea vârsta de 
pensionare dar nu are vechime în muncă. 
        D-nu. Puchin – şi acum cum se deplasează? 
        D-nul. primar – în cârje dar i-am procurat şi un cărucior. Vă rog să vă gândiţi la o 
soluţie pentru acest caz.  
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       Referitor la salubrizare, este o mare problemă pentru că firma de salubrizare 
doreşte să aprobăm tarifele propuse de ei care sunt mari. Au propus 13 lei/ persoană şi 
28 lei/ persoană pentru cei aflaţi sub contract. S-a luat ca reper în calculul cheltuielilor 
firmei de salubrizare, populaţia localităţi, nu sunt interesaţi să încheie contracte cu 
cetăţeni, dorind ca primăria să suporte diferenţa dintre cheltuielile firmei şi ce se 
încasează de la cei aflaţi sub contract, prin introducerea unei taxe de salubrizare.   
        D-nul Constantin – oamenii întreabă de ce nu mai trece firma să ia gunoiul. 
        D-nul. primar – să nu acceptăm tarifele lor fără un calcul corect. Totodată vă 
informez că am primit o somaţie de la firma Remservice pentru plata ultimei tranşe de 
bani care nu a mai fost decontată de Ministerul Dezvoltării pentru asfaltarea  DC 73 
Găneşti. Ne gândim să cerem în instanţă şi returnarea tranşelor pe care l-am returnat, 
urmare a faptului că ministerul a considerat ce nelegal contractul de cesiune încheiat  
între S.C. REMSERVICE S.R.L şi S.C. SINCLAIR GROUP S.R.L. 
        Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Dascălu 
Ştefan, președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
         Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 28.02.2019 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              
                            DASCĂLU ŞTEFAN                                       SECRETAR,    
                                                                                               BRĂNESCU ADRIAN         


