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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 29.01.2019, 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.  
         La şedinţă participă şi domnul prof. Teodorescu Mihai-Constantin, director al 
Şcolii Gimnaziale Lăcusteni. 
                    Este prezentată ordinea de zi: 
          1.   Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;      
         2.  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea reţelei şcolară ce va funcţiona în 
anul şcolar 2019-2020 în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 
         3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul II al anului 
2018;  
        4.  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Planului de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de prevederile Legii 
nr.416/2001 pe anul 2019; 
        5.   Informare privind activitatea Postului de poliţie Lăcusteni, pe anul 2018; 
        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 
reţelei şcolară ce va funcţiona în anul şcolar 2019-2020 în comuna Lăcusteni, judeţul 
Vâlcea. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Inspectoratul Şcolar Vâlcea ne-a 
comunicat avizul nr. 6822/18.12.2018 privind reţeaua şcolară propusă de noi să 
funcţioneze în anul şcolar 2019-2020 în comuna Lăcusteni. 
           D-nul. director Teodorescu – nr. elevilor pentru anul şcolar 2019-2020, va fi 
aproximativ acelaşi cu cel din anul şcolar 2018-2019. 
           D-nul. primar – orele de religie sunt predate de un cadru didactic din altă 
localitate. Nu puteau fi predate de preotul din  localitate? 
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           D-nul. director Teodorescu – nu depinde de noi ci de Inspectoratul Şcolar. 
Doamna profesor este titulară pe post şi predă şi la alte şcoli din alte localităţi pentru a-
şi întregi normei. Am înţeles însă că intenţionează să se transfere undeva mai aproape 
de domiciliul dânsei. 
           D-nul. primar – am fi interesaţi ca majoritatea cadrelor didactice să fie din 
localitatea noastră, pentru că aceştia ar fi mai interesaţi de actul educaţional şi în plus ar 
fi economisiţi şi banii care se alocă pentru plata navetei. 
           D-nul. Puchin – am înţeles că în anul şcolar 2019-2020, vor fi cursuri la simultan 
atât la I-IV cât şi la V-VIII. Vor migra copii la şcolile din alte localităţi. Trebuie văzut 
în prezent câţi copii studiază la şcoli din localităţile vecine, şi încercat să-i determinăm 
să se întoarcă la şcoală la noi.   
          D-nul. director – Mulţi pleacă nemulţumiţi de calitatea cadrelor didactice, dar nu 
depinde de noi pentru că acestea sunt titulare pe post. Contează mult însă şi educaţia pe 
care o primesc copii acasă. 
          D-nul. primar – multe deficienţe în funcţionarea şcolilor sunt cauzate şi de faptul 
că de ani de zile nu s-au făcut investiţii în şcoli. 
          D-nul. director – am încercat şi noi să atragem fonduri pentru derularea unor 
proiecte, însă nu am reuşi din cauza numărului mic de elevi. 
         D-nul. Puchin – cea mai mare problemă, rămâne calitatea slabă a cadrelor 
didactice. Să vă interesaţi ce cadre didactice a avut în trecut şcoala noastră. 
          D-nul. director  – Am avut caz de cadru didactic care a venit pentru suplinire cu 
nota 1,50 obţinută la titularizare. Notele de la examenul de capacitate de anul acesta au 
fost în creştere faţă de anii trecuţi. Am avut sesizări că nu se face matematică şi am 
asistat la o oră de matematică şi nu este aşa.  
          D-nul. primar – Legea învăţământului prevede acordarea de burse de merit şi 
sociale elevilor, însă criteriile specifice pentru acordare se stabilesc de Consiliul de 
administraţie al şcolii. 
         D-nul. director – vom stabili în CA al şcolii. Referitor la solicitarea 
dumneavoastră, privitoare la atribuţiile prevăzute în fişa postului în cazul personalului 
contractual, domnul Dinu Cristian este încadrat la şcoala V-VIII ca fochist, nu ca om de 
serviciu şi are program între orele  5-10 şi 14-17. 
         D-nul. primar – este o problemă în intervalul orar 10-14 cine supraveghează 
centrala? Pe timpul iernii să fie adaptat programul astfel încât să fie în permanenţă 
suprtavegheată centrala. 
         D-nul. director –în CA al şcolii vom aproba o nouă fise a postului pentru domnul 
Dinu Cristian cu respectarea programului de 8 ore. 
         D-nul. primar – vă mulţumim domnule director pentru activitatea desfăşurată şi vă 
asigur de sprijinul nostru în continuare. 
         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 aprobarea 
Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna 
Lăcusteni, în semestrul II al anului 2018. 
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          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. A mai fost subliniat faptul că SVSU 
trebuie actualizat întrucât nu toţi membri răspund la mobilizare în caz de urgenţă. 
          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 aprobarea 
Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor 
beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 pe anul 2019.         
          D-nul. primar, prezintă proiectul de hotărâre. Este prezentat planul de lucrări de 
interes local, pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de prevederile 
Legii nr.416/2001 pe anul 2019.          
          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: Informare privind activitatea Postului de 
poliţie Lăcusteni, pe anul 2018. 
          D-nul. Anica Sorin, şeful Postului de poliţie Lăcusteni, prezintă informarea 
privind activitatea Postului de poliţie Lăcusteni, pe anul 2018. 
          Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse. 
          D-nul. primar – referitor la problema pe care o avem cu salubrizarea, firma Brai 
Cata ne solicită să plătim noi pentru cetăţeni sau să introducem o taxă de 13 lei de 
salubrizare pentru toţi cetăţenii, pentru a încheia un nou contract. Nu suntem de acord 
pentru că o persoană ar ajunge să plătească 150 lei/an iar pentru mai mulţi membri de 
familie se poate ajunge la 500-700 lei/an de familie. Trebuie să găsim o soluţie sau să 
găsim o altă firmă dispusă să preia serviciul de salubrizare. Nu înţelegem de ce se 
întârzie cu implementarea SMID-ului. la nivelul judeţului cu atât mai mult cu cât plătim 
anual cotizaţie la ADI Salubrizare.  
         Am fost la şe4dinţă la ADI APA Vâlcea şi sunt slabe şanse să se facă extinderi la 
reţelele de apă şi canal din comune, pentru că nu sunt bani. Am înţeles că se vor axa pe 
oraşe şi mai puţin pe zona rurală 
        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, 29.01.2019 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               
                            DASCĂLU ŞTEFAN                                       SECRETAR,    
                                                                                               BRĂNESCU ADRIAN         


