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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 31.05.2019, 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 actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al 
comunei Lăcusteni; 
        3. 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; 
        4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Planului de măsuri privind colectarea 
selectivă a deşeurilor în cadrul primăriei comunei Lăcusteni; 
       5. Raport de activitate al d-lui. consilier local Constantin Nicolae; 
       6.  Diverse. 
           Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre 
privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta comuna Lăcusteni în instanţa 
de judecată, în vederea formulării apărării în dosarul nr. 1379/90/2019, aflat pe 
rolul Tribunalului Vâlcea, Secţia I Civilă. 
           Supusă la vot ordinea de zi suplimentată cu punctul propus de d-nul. primar, 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 actualizarea 
Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Lăcusteni. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  Se propune actualizarea Planului de 
Analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru 
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Situaţii de Urgenţă al comunei Lăcusteni, întrucât au fost actualizate hărţile de risc şi au 
survenit modificări atât în componenţa SVSU cât şi în cea a CLSU Lăcusteni.          
          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 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. Se propune 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, în baza OUG 74/2018, aprobate prin Legea nr. 31/23018. Forma de 
gestiune a serviciului de salubrizare propusă este cea de concesionare prin licitaţie 
publică. Se discută punctele de amplasare a containerelor pentru precolectare stabilindu-
se: satul  Lăcustenii de Sus punctul „la Biserica”, satul Găneşti punctele „S.M.T.” şi 
„Releu” pentru cătunul Deloreni, satul Contea punctul „la Biserică”, Satele Lăcusteni şi 
Lăcustenii de Jos punctele „La Merişescu„  şi „La Caravană”. Pentru zonele unde nu are 
acces maşina sau nu poate întoarce, ca de exemplu cătunul Ciobăneşti din satul 
Lăcustenii de Sus, se propune colectarea să se facă în saci de plastic. Se propune ca în 
regulamentul de funcţionare al serviciului şi în caietul de sarcini să se prevadă 
introducerea unei taxe de salubrizare pentru persoanele care nu vor încheia contract cu 
firma de salubrizare care va câştiga licitaţia. Această taxă va fi instituită prin hotărâre a 
consiliului local. Se propune ca electronicele să  fie colectate la primărie în anumite zile 
ale lunii ce vor fi stabilite, urmând ca firma de salubrizare să le ridice o dată pe lună.   
          Întrucât au mai rămas de stabilit unele aspecte, domnul primar propune amânarea 
supunerii la vot a punctului 3 al ordinii de zi. 
          Propunerea este aprobată 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 măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul primăriei comunei 
Lăcusteni. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Este prezentat Planul de măsuri 
privind colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul primăriei comunei Lăcusteni.  
          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: Raport de activitate al d-lui. consilier local 
Constantin Nicolae. 
           Domnul consilier Constantin Nicolae, prezintă raportul de activitate. 
           Se trece la dezbaterea punctului suplimentar la ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta comuna Lăcusteni în instanţa 
de judecată, în vederea formulării apărării în dosarul nr. 1379/90/2019, aflat pe 
rolul Tribunalului Vâlcea, Secţia I Civilă.  
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          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Având în vedere dosarul nr. 
1379/90/2019 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, în care reclamanta SC 
REMSERVICE SRL solicită instanţei de judecată obligarea pârâtei comuna 
Lăcusteni, la plata sumei de 386.649,76 lei, reprezentând contravaloarea 
lucrărilor executate în baza contractului de cesiune nr. 2737/29.10.2014 şi a 
Contractului de execuţie de lucrări publice nr. 2791/03.12.2012, cu acte 
adiţionale, precum şi la plata sumei de 106.189,71 lei reprezentând dobândă 
penalizatoare, se propune angajarea unui avocat, pentru a reprezenta comuna 
Lăcusteni în instanţa de judecată, în vederea formulării apărării, având în vedere 
complexitatea unui astfel de demers juridic. 
        Supus la vot punctul supliment al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 
9 consilieri locali prezenți. 
        Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Diverse. 
        D-nul. primar, informează consiliul local de spre faptul că a expirat contractul de 
prestări serviciu (lucrări de cadastrare) încheiat cu d-nul. ing. Floricel Ovidiu fără a fi 
notifiicaţi. De asemenea la finele lunii iunie expiră şi contractul de finanţare încheiat 
între comuna Lăcusteni şi OCPI Vâlcea, astfel că din cele două sectoare nr. 1 şi nr. 40, a 
fost finalizată şi depusă în termenul prevăzut de contract, lucrarea pentru sectorul 1, iar 
lucrarea pentru sectorul nr. 40 nefiind finalizată şi depusă în termenul prevăzut de 
contract, nu va fi decontată, urmând a face obiectul unui alt contract de finanţare ce va 
fi încheiat ulterior.      
       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, 31.05.2019 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               
                                IOJA MIHAI                                                    SECRETAR,    
                                                                                                  BRĂNESCU ADRIAN         


