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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 25.04.2019, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.  
         Şedinţa este deschisă de către d-nul. Ioja Mihai, 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 constituirea bugetului local pe anul 2019 şi 
estimări pentru proiectele de buget pentru anii 2020-2021-2022; 
           3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate  al primarului comunei Lăcusteni, pe anul 2019; 
           4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea numărului de asistenţi personali 
pentru persoane cu handicap grav, aflaţi în subordinea Consiliului Local Lăcusteni, pe 
anul 2019; 
           5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi 
din serviciile publice din subordinea Consiliului local;          
          6. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea listei de investiţii a comunei 
Lăcusteni, pentru anul 2019; 
           7. Proiect de hotărâre privitor la stabilirea normativului propriu privind 
consumul de carburant pentru autoturismul primăriei comunei Lăcusteni, judeţul 
Vâlcea, pe anul 2019; 
          8. Proiect de hotărâre privitor la prelungirea duratei Contractului de închiriere 
nr. 1472/30.05.2018, încheiat între comuna Lăcusteni şi C.M.I. Dr. Mitroi Georgeta. 
          9.  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 constituirea 
bugetului local pe anul 2019 şi estimări pentru proiectele de buget pentru anii 2020-
2021-2022. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
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  Domnul contabil Matei Ilie Cristian,  prezintă bugetului local pe anul 2019 şi 

estimări pentru proiectele de buget pentru anii 2020-2021-2022, pe capitole şi 
subcapitole.  Se  propune ca bugetul local pe anul 2019, să cuprindă la venituri suma de 
2.644,50 mii lei şi la cheltuieli suma de 2.988,66 mii lei, cu un deficit de 344,16 mii lei, 
acoperit cu excedentul bugetului local din anul 2018.  
          D-nul. primar – bugetul de anul acesta nu diferă cu mult faţă de cel de anul trecut. 
Sume importante se duc pe cotizaţii ce trebuie plătite către diferite organizaţii sau 
asociaţii din care facem parte. În plus vom suporta salariile asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, însă avem alocaţi bani pentru aceştia, astfel că faţă de 
alte localităţi avem un buget mulţumitor. Cu ce ne-a fost alocat şi cu ce sperăm că ne va 
mai fi alocat la rectificări, v-om încerca anul acesta să reabilităm drumurile comunale, 
pentru că nu mai merge doar să punem piatră, trebuie făcute lucrări de nivelare şi 
compactare înainte de a se pune piatră, pentru că sunt zone unde s-a pus piatră şi a luat-
o apa la vale. Avem în vedere drumul cimitirului de la Contea unde mai întâi trebuie 
făcut şanţul. 
          D-nul. Dascălu – acolo ar trebui pus macadam. 
          D-nul. primar – nu vom pune piatră de râu pentru că macadamul se macină 
repede. 
          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 
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate  al primarului comunei 
Lăcusteni, pe anul 2019.   
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Sunt prezentate organigrama şi statul 
de funcţii ale aparatului de specialitate  al primarului comunei Lăcusteni, pe anul 2019.  
Numărul maxim de posturi pe anul 2019, este de 16 conform prevederilor O. U. G. nr. 
63/2010. Totodată se propune transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de 
consilier asistent din cadrul Compartimentului cadstru şi registru gricol în consilier 
superior având în vedere că se intenţionează ca acest post să fie scos la concurs, fiind 
nevoie de un specialist cu experienţă în domeniul agricol având în vedere volumul mare 
de lucru şi problematica complexă din cadrul acestui compartiment. Este amintit faptul 
că începând cu data de 18.05.2019, funcţia publică de referent superior (registru agricol) 
din cadrul Compartimentului cadstru şi registru gricol va devein vacantă prin 
pensionarea doamnei Popa Mariana. Postul de bibliotecar va rămâne deocamdată 
vacant. Atribuţiile bibliotecarului sunt delegate doamnei Georgescu Mirela de la 
Impozite şi taxe.  
            D-nul. Puchin – poate rămâne o vreme vacant pentru că în cazul unei 
restructurări vor fi reduse mai întâi posturile vacante. 
            D-nul. prima – acum că avem maşină, am avea nevoie şi de un şofer. 
            Supus la vot punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
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           Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
numărului de asistenţi personali pentru persoane cu handicap grav, aflaţi în subordinea 
Consiliului Local Lăcusteni, pe anul 2019.  
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Prin proiectul de hotărâre se propune  
ca numărul asistenţilor personali, pentru persoane cu handicap grav, aflaţi în subordinea 
Consiliului Local Lăcusteni, pe anul 2019, la acelaşi nivel ca în anul 2018, respectiv 20 
de posturi. 
           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 aprobarea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului şi din serviciile publice din subordinea 
Consiliului local.   
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Privitor la salarii nu am forţat nota. 
Toate localităţile din jurul nostru au salariile mai mari. Avem alocate sumele necesare 
plăţii salariilor şi nu este pericol  să rămânem cu salariile neplătite. Pe de altă parte, 
există şi pericolul ca salariaţii să se transfere acolo unde sunt salariile mai mari, de 
aceea pentru a menţine pe posturi buni profesionişti, trebuie avut în vedre nu în ultimul 
rând, ca aceştia să aibă salarii cât de cât mulţumitoare. Anul acesta, va fi acordată şi 
indemnizaţia de hrană pentru salariaţii primăriei, inclusiv pentru asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav. 
           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:  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
listei de investiţii a comunei Lăcusteni, pentru anul 2019. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Sunt investiţii prevăzute de ani de 
zile, pentru care sunt făcute studii de fezabilitate şi chiar proiecte dar care nu s-au mai 
derulat din cauza blocajului financiar în care ne aflăm de 3 ani. 
          D-nul. Constantin – nu s-a mai achiziţionat terenul pentru teren de fotbal, există 
pericolul ca proprietara să moară fiind în vârstă. 
          D-nul. primar – dacă îl achiziţionăm există pericolul ca ANAF-ul să ne pună 
sechestru pe el şi să ni-l vândă. În plus în lista de investiţii am prevăzut pentru că legea 
ne obligă şi avem termen şi de la poliţie: Sistem de securitate pentru prevenirea 
riscurilor la securitatea fizică pentru sediul primăriei şi ale instituţiilor din subordinea 
C.L. Pentru anul acesta am prevăzut sumele necesare pentru sediul primăriei şi 
bibliotecă rămânând pentru anul viitor să prevedem sumele necesare implementării 
acestui sistem la şcoli.  
           Totodată, se arată că în buget au fost prevăzute sumele necesare pentru plata 
navetei cadrelor didactice, pentru anul acesta fiind depuse documente justificative de 
către conducerea şcolii, însă mai este de plată naveta pentru perioada anului şcolar 
2016- 2017 pentru care există o  hotărâre judecătorească definitivă. 
           Supus la vot punctul 6 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 



4 
 

           Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la stabilirea 
normativului propriu privind consumul de carburant pentru autoturismul primăriei 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pe anul 2019 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se aminteşte faptul că s-a primit 
prin donaţie un autoturism de la Camera Deputaţilor, primăria neavând autoturism de 
mai bine de un an, întrucât a fost vândut de ANAF. Se propune un consum de 200 
l/lună, maşina având un consum mediu de 10 l/100 km. S-au avut în vedere efectuarea 
lunar în medie a 8 curse spre RM Vâlcea, 10 la Bălceşti (Trezorerie), precum şi un nr. 
de curse locale pentru rezolvarea trebuirilor comunităţii.  
           Supus la vot punctul 7 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
           Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la prelungirea 
duratei Contractului de închiriere nr. 1472/30.05.2018, încheiat între comuna Lăcusteni 
şi C.M.I. Dr. Mitroi Georgeta. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune prelungirea duratei 
Contractului de închiriere nr. 1472/30.05.2018, încheiat între comuna Lăcusteni şi 
C.M.I. Dr. Mitroi Georgeta, până pe data de 30.05.2020.  
           Supus la vot punctul 8 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
           Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Diverse. 
           D-nul. Dascălu – trebuie făcută igienizare la dispensar. 
           D-nul. primar – anul acesta ne-am propus în limita fondurilor de care dispunem, 
să schimbăm tocăria la dispensar şi la farmacie. Vă anunţ că anul acesta de Paşti, s-au 
acordat cadouri la elevi cu ajutorul unui sponsor, iniţiativa fiind a mea şi a domnului 
viceprimar.  
          D-nul. Dascălu – nu a implicat fonduri de la bugetul local? 
          D-nul. primar – nu, sponsorul a mers direct la şcoală şi a dat cadourile copiilor. 
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Ioja Mihai, 
președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
          Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
                   Lăcusteni, 25.04.2019 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
                                IOJA MIHAI                                                    SECRETAR,    
                                                                                                  BRĂNESCU ADRIAN         


