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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
 
           Încheiat azi 28.06.2019, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local Lăcusteni pentru lunile: pentru lunile: iulie, august, septembrie 2019; 
       3. Proiect de hotărâre privitor la; actualizarea  anexei nr. 2 din Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 27/30.06.2017 privind aprobarea 
nomenclaturii stradale a comunei Lăcusteni, Judeţul Vâlcea; 
       4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui 
spaţiu în suprafaţă de  29,37 m.p. aflat în clădirea fostului „magazin COOP”, aparţinând 
domeniului public al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pentru activităţi de asistenţă 
medicală generală – medicină de familie (cod CAEN 8621); 
        5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea alocării sumei de 40.000 lei de la 
bugetul local, pentru lucrări de reparaţii la clădirea în care funcţionează dispensarul 
uman şi la clădirea primăriei; 
        6. Proiect de hotărâre privitor la însuşirea modelului cadru al Acordului de 
cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern; 
       7. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni nr. 33/28.09.2018 privind înființarea serviciului de salubrizare în comuna 
Lăcusteni, stabilirea soluțiilor de gestiune a serviciului, aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, a caietului de sarcini și a contractului cadru. 
        8. Raport de activitate al d-lui. consilier local Dascălu Ştefan; 
        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. 
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           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: iulie, 
august, septembrie 2019. 
          D-nul. Constantin propune alegerea d-lui. consilier Ninciuleanu Mirel ca 
preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile: pentru lunile: iulie, 
august, septembrie 2019. 
          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; actualizarea  
anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 27/30.06.2017 
privind aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Lăcusteni, Judeţul Vâlcea. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune actualizarea anexei nr. 2 
din Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 27/30.06.2017 privind 
aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Lăcusteni, având în vedere modificările 
intervenite în ceea ce priveşte titularii dreptului de proprietate urmare a încheierii unor 
acte notariale de vânzare-cumpărare sau dezbaterea unor succesiuni. Se are în vedere şi 
achiziţionarea de plăcuţe cu numere pentru imobile măcar pentru un sat în acest an.       
         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 
închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de  29,37 m.p. aflat în clădirea 
fostului „magazin COOP”, aparţinând domeniului public al comunei Lăcusteni, judeţul 
Vâlcea, pentru activităţi de asistenţă medicală generală – medicină de familie (cod 
CAEN 8621). 
        D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune scoaterea la licitaţie 
publică în vederea închirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de  29,37 m.p. aflat în clădirea 
fostului „magazin COOP”, aparţinând domeniului public al comunei Lăcusteni, judeţul 
Vâlcea, care nu este utilizat, pentru a veni în sprijinul solicitării cetăţenilor majoritatea 
vârstnici şi bolnavi şi sunt nevoiţi să se deplaseze în alte localităţi unde sunt înscrişi la 
medic de familie, prin aceasta totodată vor fi aduse şi venituri la bugetul local.  

Pentru clădirea în care mai funcţionează un cabinet de medicină de familie, sunt 
prevăzute pentru acest an în bugetul local sumele necesare pentru reparaţii: schimbat 
tocăria uşi ferestre intrare, gresie, refacere alee, lucrări la fundaţie şi şanţ de scurgere 
pentru nu mai băltii în faţa clădirii, refacere zugrăveală, o parte din aceste cheltuieli 
fiind acoperite din chiria încasată în ultimul an. 

D-nul. Rada – trebuie discutat cu vecina care are magazinul, pentru ca acoperişul 
să fie făcut împreună, s-ar face acelaşi model de acoperiş şi s-ar împărţi şi costurile. 

D-nul. Primar – cineva s-a interesat şi şi-a manifestat intenţia, intresându-se dacă 
mai sunt spaţii neutilizate care pot fi închiriate pentru deschiderea unui cabinet 
stomatologic. 
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       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 
alocării sumei de 40.000 lei de la bugetul local, pentru lucrări de reparaţii la clădirea în 
care funcţionează dispensarul uman şi la clădirea primăriei. 
        D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Sunt prevăzute lucrări de reparaţii la 
clădirea în care funcţionează dispensarul uman şi la clădirea primăriei, reparaţiile fiind 
necesare având în vedere gradul mare de degradare şi de uzură al acestora ce afectează 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în cadrul acestor instituţii: schimbat tocăria uşi 
ferestre intrare care vor asigura o mai bună izolaţie termică a clădirilor, refacere 
zugrăveală, refacere aleile intrare, etc. 
       D-nul Puchin – aveţi în vedere şi intrarea la Postul de poliţie? 
       D-nul Primar – avem în vedere, iar dacă fondurile alocate vor fi suficiente, vom 
pavela aleile de la intrare şi introduce aer condiţionat măcar pe hol. La clădirea în care 
funcţionează dispensarul, aşa cum am mai arătat, cu chiria de pe ultimul an şi cu ce s-a 
alocat de la bugetul local, se va schimba tocăria uşi ferestre intrare, gresie, refacere alee, 
lucrări la fundaţie şi şanţ de scurgere pentru nu mai băltii în faţa clădirii, refacere 
zugrăveală.   
         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 însuşirea 
modelului cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii 
de audit intern. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Asociaţia Comunelor din România, 
Filiala Vâlcea ne-a transmis un model cadrul al Acordului de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern, pe care noi îl propunem spre 
aprobare. Organizarea unui audit intren va fi util pentru că pot fi sesizate din timp şi pot 
fi îndreptate sau chiar evitate unele erori sau greşeli apărute în activitatea instituţiei, pe 
care Curtea de conturi le poate sesiza şi sancţiona în timpul auditului periodic pe care îl 
efectuează asupra exerciţiilor financiare. 
         Supus la vot punctul 6 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
         Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 33/28.09.2018 privind înființarea 
serviciului de salubrizare în comuna Lăcusteni, stabilirea soluțiilor de gestiune a 
serviciului, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a caietului de 
sarcini și a contractului cadru. 
        D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Serviciul public de salubrizare în 
comuna Lăcusteni, a fost înfiinţat prin HCL  nr. 33/28.09.2018, când a fost stabilită ca 
formă de gestiune gestiunea delegată, a Serviciului de salubrizare din comuna 
Lăcusteni, prin concesionare directă către un operator licențiat. Având în vedere că 
operatorul licenţiat zonal nu şi-a mai manifestat intenţia de a încheia un nou contract de  
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salubrizare iar de la expirarea celui anterior a trecut un interval mare de timp, ţinând 
seama şi de  prevederile OUG 74/2018, propunem modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 33/28.09.2018 în sensul stabilirii ca forma 
de gestiune a Serviciului public de salubrizare al comunei Lăcusteni, gestiunea delegată, 
către un operator licențiat, prin concesionare prin licitaţie publică, modificării caietului 
de sarcini a modelului cadru al contractului pentru delegarea de gestiune a Serviciului 
public de salubrizare al comunei Lăcusteni, prin concesionare prin licitaţie publică, a 
duratei delegării gestiunii, şi stabilirea tariful maxim de pornire a licitaţiei la 530,03 
lei/tonă fără TVA. Se propune colectarea deşeurilor reciclabile precolectate selectiv să 
se  facă gratuit de către operatorul autorizat care va câştiga licitaţia. Se optează pentru 
colectarea gunoiului menajer în pubele de 60 l puse la dispoziţie de primărie şi 
reciclabilul în saci de plastic puşi la dispoziţie de operator. Preţul a fost stabilit pentru o 
pubelă de 60 l gunoi menajer, ţinând cont de preţul de 530,03 lei/tonă fără TVA, 
conform fişei de fundamentare tarif colectare şi transport deşeuri municipale amestecate 
din zona centru sud  a judeţeului Vâlcea, emisă de SC BRAICATA SRL la data de 
13.05.2019. Licitaţia privind concesionarea prin licitaţie publică a gestionării 
Serviciului public de salubrizare al comunei Lăcusteni, se va face cu respectarea 
prevederilor legale.  
        D-nul Tistu – cei care au pubele de 120 l mai ia şi de 60 l? 
        D-nul. primar – nu se justifică pubela de 120 l pentru menajer. În caietul de sarcini 
am ţinut cont şi de faptul că multe gospodării sunt nelocuite. De asemenea pentru 
colectarea reciclabilelor în saci se va face gratuit de operatorul de salubritate care va 
câştiga licitaţia. 
        D-nul. Puchin – de câte ori pe lună va fi ridicat gunoiul şi care va fi preţul? 
        D-nul. primar – de două ori, într-o zi menajerul şi într-o zi reciclabilele. Preţul va 
fi de 11 lei fără TVA de gospodărie pentru o pubelă de 60 l. Electronicele vor fi 
colectate la primărie şi vor fi ridicate o dată pe lună. Ne-am gândit şi la cântărirea 
gunoiului, însă implică costuri mari pentru noi iar dacă această condiţie i-o impuneam 
operatorului, mai mult ca sigur nu ar mai fi participat la licitaţie.  
        D-nul. Tistu – ce se va face cu pamperşii? 
        D-nul. primar – nu este gunoi menajer, dar vom găsi o soluţie. 
        D-nul. Puchin – preţul pe care îl propuneţi este bun. 
        D-nul. primar – am prevăzut puncte de colectare pentru cătunele Deloreni şi Tunari 
unde nu are acces maşina de gunoi. Trebuie împreună să întreprindem acţiuni de 
conştientizare a populaţiei privitor la colectarea selectivă a gunoiului, să ştie ce să pună 
în tomberoane şi ce în sacii pentru reciclabile şi de faptul că va fi instituită o taxă de 
salubrizare pentru cei cre nu vor încheia contract de salubrizare cu operatorul ceare va 
câştiga licitaţia pentru concesionarea Serviciul public de salubrizare. Noi sperăm că vor 
participa la licitaţie firme autorizate. 
        Supus la vot punctul 7 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
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        Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Raport de activitate al domnului consilier 
local Dascălu Ştefan. 
        Domnul consilier local Dascălu Ştefan prezintă raportul de activitate. 
        Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Diverse.  
        D-nul. primar – vă informez că săptămâna aceasta am avut un control de la Garda 
de mediu şi am ieşit bine, am înţeles că la Laloşu au primit amendă 5000 lei 
       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, 28.06.2019 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,                          
                                IOJA MIHAI                                        BRĂNESCU ADRIAN                 


