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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                               PROCES–VERBAL 
 
           Încheiat azi 25.07.2019, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.  
         Şedinţa este deschisă de către d-nul. Ninciuleanu Mirel, 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 aprobarea virării de credite în cadrul 
capitolului 51.20.30 al bugetului local pe anul 2019, al comunei Lăcusteni; 
              3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea programul de organizare şi 
desfăşurare a zilei comunei, constând în manifestări reunite sub genericul „Ziua 
comunei Lăcusteni – Sărbătoarea Grâului”, ediţia a  XIII-a  ce se vor desfăşura pe data 
de 10 august 2019 şi alocarea de la bugetul local a sumei de 11.000 lei reprezentând 
contravaloare prestaţie artistică; 
              4. Raport de activitate al d-lui. consilier local Ioja Mihai; 
              5.  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  
virării de credite în cadrul capitolului 51.20.30 al bugetului local pe anul 2019, al 
comunei Lăcusteni. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Având în vedere lucrările de 
reparaţii curente programate la clădirea în care funcţionează dispensarul uman şi la 
clădirea primăriei, reparaţiile care sunt 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, precum şi necesitatea achiziţiei de lemne de foc pentru 
sezonul rece, costuri pentru acoperirea cărora se solicită aprobarea virării de credite în 
cadrul capitolului 51.20.30 al bugetului local pe anul 2019, al comunei Lăcusteni: de la 
subcapitolul 20.30.30 – bunuri şi servicii se virează suma de 30.000 lei la subcapitolul 
20.02.00 – reparaţii curente şi de la subcapitolul 20.30.30 – bunuri şi servicii se virează 
suma de 20.000 lei la subcapitolul 20.01.03 – iluminat şi încălzire. 
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          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 
programul de organizare şi desfăşurare a zilei comunei, constând în manifestări reunite 
sub genericul „Ziua comunei Lăcusteni – Sărbătoarea Grâului”, ediţia a  XIII-a  ce se 
vor desfăşura pe data de 10 august 2019 şi alocarea de la bugetul local a sumei de 
11.000 lei reprezentând contravaloare prestaţie artistică. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Este prezentat programul propus 
pentru ziua comunei precum şi alocarea sumei de 11.000 lei de la bugetul local pentru 
plata prestaţiei artistice şi pentru sistemul de sonorizare. Pentru artificii s-a găsit un 
sponsor. Va susţine un spectacol de muzică populară formaţia Mihai Band din Craiova 
şi soliştii de muzică populară Camelia Chivu, Mirela Surcel, Alexandru Lilea, Loredana 
Mihai şi alţii. De asemenea vor susţine un spectacol artistic de muzică populară şi 
uşoară, tineri solişti elevi ai Şcolii populare de artă din Rm. Vâlcea şi studenţi ai 
Universităţii din Piteşti, sub îndrumarea doamnei prof. dr. Camelia Clavac fiică a 
comunei, precum şi alţi tineri solişti din localitate, cărora le vor fi acordate diplome de 
merit. 
         D-nul. viceprimar – comuna Zătreni au fixat ziua comunei pe 11 august la o zi 
după noi. 
         D-nul primar – da şi doreau ca să facă ei pe 10 şi noi pe 11, adică duminică. Nu 
puteam schimba regula care a fost stabilită încă de la prima ediţie şi anume ca ziua 
comunei să se organizeze în ultima sâmbătă înainte de Sfânta Maria. Nu puteam 
schimba  data pentru că se tipăriseră şi fuseseră trimise invitaţiile iar toţi comercianţii 
care ne-au contactat fuseseră anunţaţi de 10 august. Preţul pentru formaţia de muzică 
populară va fi puţin mai mare decât anul trecut datorită faptului că în ziua următoare 
formaţia participă la ziua comunei Zătreni care cum ştiţi are alte posibilităţi materiale. 
Nu avem posibilităţi să aducem solişti sau formaţii cunoscute.         
         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: Raport de activitate al d-lui. consilier local 
Ioja Mihai. 
         Domnul consilier local Ioja Mihai prezintă raportul de activitate. 
         Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Diverse. 
         D-nul. Dascălu Ştefan –  propun ca iluminatul să funcţioneze noaptea de ziua 
comunei.  
         D-nul primar – va fi menţinut iluminatul toată noaptea ca la fiecare ediţie. 
       Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Ninciuleanu 
Mirel, președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
        Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.  
  
                   Lăcusteni, 25.07.2019 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,                          
                         NINCIULEANU MIREL                             BRĂNESCU ADRIAN                
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