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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
 
           Încheiat azi 30.08.2019, 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 execuţiei bugetului local al 
comunei Lăcusteni, la încheierea trimestrului II  2019; 
                3. Proiect de hotărâre privitor la modificarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, pe anul 2019; 
                4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea acordării voucherelor de vacanţă 
pe anul 2019, pentru salariaţii primăriei comunei Lăcusteni ;  
                5. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantului Comunei 
Lăcusteni, în Adunarea Generală a A.D.I. „APA VÂLCEA”;  
                6. Proiect de hotărâre privitor la mandatarea reprezentantului Comunei 
Lăcusteni în Adunarea Generală a A.D.I. „APA Vâlcea” să aprobe încheierea actelor 
adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației și împuternicirea Președintelui 
Asociației pentru semnarea acestora; 
                7. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul I al anului 2019; 
                8. Raport de activitate al d-lui. consilier local Ninciuleanu Mirel; 
                9. Informare, privind activităţile întreprinse în vederea pregătirii şcolilor şi al 
grădiniţelor pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2019-2010, prezentată de 
directorul Şcolii Gimnaziale Lăcusteni; 
              10. Diverse  
           D-nul. primar Bocșaru Cosmin, propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect 
de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local pe anul 2019, având în vedere că 
adresa de la A.J.F.P. Vâlcea, a venit după convocarea consiliului local. 
           Supusă la vot ordinea de zi, cu punctul suplimentar propus de către primar este 
aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri locali prezenți.  
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           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. 
           
           D-nul. președinte de ședință propune dezbaterea punctului suplimentar introdus pe 
ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local pe anul 2019. 
           Supusă la vot propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru.  
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.   
           D-nul. Contabil Matei Ilie Cristian prezintă rectificarea bugetului local pe anul 
2019, pe capitole și subcapitole. Bugetul local se rectifică cu suma de 3.000 lei, 
reprezentând sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru cap. 65.10 
învăţământ, bugetul local va cuprinde la venituri suma de 2.991,66 mii lei şi la 
cheltuieli suma de 2.991,66 mii lei. 
            Supus la vot punctul suplimentar al ordinii de zi 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 
execuţiei bugetului local al comunei Lăcusteni, la încheierea trimestrului II  2019. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.   
           D-nul. Contabil Matei Ilie Cristian prezintă execuţia bugetului local al comunei 
Lăcusteni, la încheierea trimestrului II  2019, pe capitole și subcapitole respectiv pe 
venituri și cheltuieli. 
           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 
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 transformarea funcţiei 
publice de conducere generale de secretar al comunei Lăcusteni în  funcţia publică de 
conducere specifică de secretar general al comunei Lăcusteni, potrivit noilor prevederi 
ale Codului administrativ. 
           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 
acordării voucherelor de vacanţă pe anul 2019, pentru salariaţii primăriei comunei 
Lăcusteni.  
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
          D-nul. Ninciuleanu – propun acordarea voucherelor de vacanţă pe anul 2019 și 
asistentului comunitar. 
          Supus la vot punctul 4 al ordinii de zi cu modificarea propusă de d-nul. 
Ninciuleanu este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri locali prezenți. 
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          Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la desemnarea 
reprezentantului Comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a A.D.I. „APA VÂLCEA”. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          Se propune desemnarea domnului ing. Bocşaru Cosmin primar, ca reprezentant 
de drept al Comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a A. D. I. „APA Vâlcea” acesta 
putând să-și delege prin dispoziție, calitatea sa de reprezentant al unităţii administrativ-
teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea”, după caz, viceprimarului, precum şi oricărei alte persoane din aparatul de 
specialitate al primarului.  
           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 mandatarea 
reprezentantului Comunei Lăcusteni în Adunarea Generală a A.D.I. „APA Vâlcea” să 
aprobe încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației și 
împuternicirea Președintelui Asociației pentru semnarea acestora. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
           Se propune mandatarea domnului ing. Bocşaru Cosmin primar, ca reprezentant 
de drept al comunei Lăcusteni, în Adunarea Generală a A.D.I. „APA Vâlcea” șă aprobe 
încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației și 
împuternicirea Președintelui Asociației pentru semnarea acestora, aşa cum se solicită 
prin Adresa nr. 310/29.07.2019 a A.D.I. „APA Vâlcea”. 
           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 aprobarea 
Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna 
Lăcusteni, în semestrul I al anului 2019. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
           D-nul. Florescu Nicolae șef SVSU Lăcusteni prezintă raportul de analiză a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul I al 
anului 2019. 
           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: Raport de activitate al d-lui. consilier local 
Ninciuleanu Mirel. 
           Domnul consilier local Ninciuleanu Mirel prezintă raportul de activitate. 
           Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Informare, privind activităţile întreprinse în 
vederea pregătirii şcolilor şi al grădiniţelor pentru începerea în bune condiţii a anului 
şcolar 2019-2010, prezentată de directorul Şcolii Gimnaziale Lăcusteni. 
          D-nul. primar prezintă  informarea înaintată de d-nul. Director al școlii având în 
vedere că acesta din motive obiective nu a putut fi prezent. Sunt prezentate activităţile 
întreprinse în vederea pregătirii şcolilor şi al grădiniţelor pentru începerea în bune 
condiţii a anului şcolar 2019-2010. Nu sunt probleme cu lemnele de foc care vor fi 
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achiziționate. Se are în vedere amenajarea unui spațiu de cazare în clădirea fostului 
CAP, unde a funcționat postul de poliție pentru cadrele didactice cere fac naveta. În 
felul acesta se vor scuti sume importante ce se plătesc de la buget pentru decontarea 
navetei cadrelor didactice.  
          D-nul. Puchin – propun ca în ședința din luna septembrie să fie invitat d-nul. 
Director al școlii să ne prezinte cum a decurs începerea noului an școlar, având în 
vedere că la această ședință nu a putut fi prezent. 
         D-nul. primar – sunt de acord.  
         La punctul 10 al ordinii de zi: Diverse nu există dezbateri. 
         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, 30.08.2019 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,                          
                         NINCIULEANU MIREL                             BRĂNESCU ADRIAN                
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