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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 31.03.2019, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local Lăcusteni pentru lunile: pentru lunile: aprilie, mai, iunie 2019; 
          3. Proiect de hotărâre privitor la însuşirea a listelor de inventar privind 
patrimoniul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, existent la data de 31 decembrie 2018; 
         4. Proiect de hotărâre privitor la reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 
         5. Proiect de hotărâre privitor la angajarea unui avocat pentru a reprezenta 
comuna Lăcusteni în instanţa de judecată şi redactarea unei acţiuni judecătoreşti; 
        6. Raport al primarului comunei Lăcusteni, privind starea economică, socială şi de 
mediu a localităţii, pe anul 2018; 
        7. Raport al primarului comunei Lăcusteni, privind situaţia gestionării bunurilor 
aparţinând domeniului public şi privat al comunei Lăcusteni, pe anul 2018;       
         8.  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 alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile: pentru lunile: 
aprilie, mai, iunie 2019. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nul. Rada Ioan propune alegerea d-lui. Ioja Mihai, ca preşedinte de şedinţă al 
Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile: pentru lunile: aprilie, mai, iunie 2019. 
          Supusă la vot, propunerea d-lui. Rada Ioan, este aprobată cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenți. 
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          Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la însuşirea a 
listelor de inventar privind patrimoniul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, existent la 
data de 31 decembrie 2018; 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se dă citire listelor de inventar cu 
bunurile aparţinând domeniului public şi privat al comunei Lăcusteni, existente la data 
de 31 decembrie 2018, reieşite după încheierea operaţiunii de inventariere a 
patrimoniului public şi privat al comunei Lăcusteni, pe anul 2018. 
         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 reorganizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea 
        D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Având în vedere că d-nul. Popescu 
Marius Adrian, s-a transferat în interes de serviciu la primăria comunei Zătreni 
începând cu data de 22.03.2019, rămânând vacantă funcţia de şef al SVSU Lăcusteni, şi 
că dispoziţia nr. 44/2019 d-nul. Florescu Nicolae este numit în această funcţie, se 
propune modificarea structurii serviciului. 
        Supus la vot, punctul 4 al ordinii de zi, este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți.  
        Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la angajarea unui 
avocat pentru a reprezenta comuna Lăcusteni în instanţa de judecată şi 
redactarea unei acţiuni judecătoreşti. 
       D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Am fost nevoiţi să restituim 
Ministerului Dezvoltării Regionale, şi Administraţiei Publice, suma de 
465.224,53 lei plus penalităţi  în urma Notificării nr. 3207/13.01.2017 şi a 
faptului că prin Adresa nr. VLG_STZ-8667 a AJFP Vâlcea, se instituise măsura 
sistării alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate 
din unele venituri la bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor 
pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu 
pot fi asigurate din venituri proprii. 
      Considerăm că trebuie recuperate de la Ministerului Dezvoltării Regionale, 
şi Administraţiei Publice, suma de 465.224,53 lei: 300.000 lei conform 
Contractul de finanţare nr. 2604/03.04.2014 şi 165.224,53 lei conform 
Contractul de finanţare nr. 9023/29.04.2015 la care s-a adăugat penalităţi, plus 
ultima tranşă 386.649,76 lei nedecontată din Contractul de finanţare nr. 
9023/29.04.2015, întrucât în opinia noastră Contractul de cesiune nr. 
2737/09.10.2014, a Contractului de execuţie lucrări nr. 2791/03.12.2012, a fost 
legal. Pentru aceasta propunem angajarea unui avocat pentru a reprezenta 
comuna Lăcusteni, în instanţa de judecată şi redactarea unei acţiuni judecătoreşti 
având ca obiect recuperara sumelor datorate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale, şi Administraţiei Publice, conform Contractelor de finanţare nr. 
2604/03.04.2014, şi nr. 9023/29.04.2015, privind finanţarea obiectivului de 
investiţii “Modernizare şi asfaltare DC 73 Găneşti – Lăcusteni”. 
       D-nul. Constantin – problema mare este cu apa şi canalul, pentru că fiind 
încă în faza de  judecată, nu putem beneficia de vreo ordonanţă sau amnistie. 
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          D-nul. primar -  la ÎCCJ s-a dat termen de judecată în aprilie 2020. 
           Supus la vot, punctul 5 al ordinii de zi, este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
          Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Raport al primarului comunei Lăcusteni, 
privind starea economică, socială şi de mediu a localităţii, pe anul 2018. 
          D-nul. primar prezintă raportul pe domenii: învăţământ, cultură, sănătate, 
asistenţă socială, ordine publică, situaţii de urgenţă, agricultură, starea edilitar 
gospodărească,  situaţia economică, investiţii, financiară şi de mediu a localităţii. 
          Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Raport al primarului comunei Lăcusteni, 
privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei 
Lăcusteni, pe anul 2018. 

 D-nul. primar prezintă raportul. 
           Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Diverse. 
           D-nul. preşedinte de şedinţă dă citire cererii nr. 764/25.03.2019, prin care se 
solicită prelungirea cu 5 ani a contractului de închiriere pentru spaţiul în care 
funcţionează punctul de lucru al C.M.I. Dr. Mitroi Georgeta, şi de reducere a chiriei. 
          D-nul. primar – vom iniţia un proiect de hotărâre în acest sens, pentru şedinţa de 
luna următoare. 
          D-nul. Constantin – îmi amintesc că au existat discuţii pentru compensarea 
plăţii chiriei, cu contravaloarea eventualelor lucrări de reparaţii făcute. 
         D-nul. primar - lucrările de reparaţii le facem mai bine noi din chiria încasată, 
pentru că achiziţia se face pe SEAP şi este mai ieftin şi mai transparent. 
        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, 31.03.2019 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               
                            DASCĂLU ŞTEFAN                                       SECRETAR,    
                                                                                               BRĂNESCU ADRIAN         


