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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                               PROCES–VERBAL 
 
           Încheiat azi 13.09.2019, în ședință extraordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. Consilierii locali au fost convocați telefonic de îndată.  
         Şedinţa este deschisă de către d-nul. Ninciuleanu Mirel, președinte de şedinţă, care 
constată că şedinţa  este legal constituită fiind prezenți un număr de 6 din 9 consilieri 
locali aleşi în funcţie, fiind absenți: Constantin Nicolae, Ioja Mihai și Tistu Florin. 
            Este prezentată ordinea de zi: 
        1. Proiect de hotărâre privitor la modificarea și completarea  anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 14/25.04.2019  privind aprobarea 
listei de investiţii a comunei Lăcusteni, pe anul 2019; 
        2. Proiect de hotărâre privitor la modificarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, pe anul 2019;          
        3. Diverse.    
           Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 6 voturi „pentru” din 6 consilieri 
locali prezenți.  
           Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la modificarea și 
completarea  anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 
14/25.04.2019  privind aprobarea listei de investiţii a comunei Lăcusteni, pe anul 2019.  
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune modificarea anexei nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 14/25.04.2019 privind aprobarea 
listei de investiţii a comunei Lăcusteni, pe anul 2019, în sensul că la obiectivul de 
investiții prevăzut la nr. 7 “Amenajare teren sintetic sport multifuncţional”, în coloana 
„Sumă  alocată 2019” să fie modificată suma din 0 lei în 350.000 lei, având în vedere că 
pentru respectivul obiectiv de investiții a fost alocată suma respectivă în bugetul local 
însă nu a fost prevăzută și în lista de investiții pe anul 2019 
         Supus la vot punctul 1 al ordinii de zi este aprobat cu 6 voturi „pentru” din 6 
consilieri locali prezenți. 
         Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la modificarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lăcusteni, pe anul 2019. 
        D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune modificarea organigramei 
şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, pe 
anul 2019, prin transformarea funcţiei publice de execuție de consilier clasa I grad 
profesional superior în Compartimentul Achiziții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Lăcusteni, în  funcţia publică de execuție de consilier 
aciziții publice clasa I grad profesional superior, conform prevederilor art. 610, din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. 
           



2 
 

            
           Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 6 voturi „pentru” din 
6consilieri locali prezenți. 
           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Diverse. 
           D-nul. Primar informează consilierii locali despre faptul că s-a renunțat la 
achiziționarea terenului din spatele fostului magazin,pentru amenajare bază sportivă, 
întrucât nu are dimensiunile corespunzătoare pentru a omologarea terenului de fotbal. 
Se are în vedere terenul din spatele căminului cultural, unde este spațiu suficient pentru 
amenajare bază sportivă, în cazul în care actualii proprietari doresc să îl vândă.   
         Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Ninciuleanu 
Mirel, președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
        Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.  
  
                   Lăcusteni, 13.09.2019 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,                          
                         NINCIULEANU MIREL                             BRĂNESCU ADRIAN                


