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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
 
           Încheiat azi 30.09.2019, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile: octombrie, noiembrie, decembrie 2019; 
                3. Proiect de hotărâre privitor la alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul 
local al comunei Lăcusteni, pentru lucrări de reparaţii la clădirea în care funcţionează 
dispensarul uman şi la clădirea primăriei; 
                4. Raport de activitate al d-lui. consilier local Puchin Marin; 
                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 alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile: octombrie, 
noiembrie, decembrie 2019. 
           D-nul. Constantin N. propune alegerea d-lui. Consilier local Puchin Marin ca 
preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile: octombrie, 
noiembrie, decembrie 2019.  
          Supusă la vot propunerea este aprobată cu 8 voturi „pentru” și o abținere din 9 
consilieri locali prezenți. 
           Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alocarea 
sumei de 15.000 lei de la bugetul local al comunei Lăcusteni, pentru lucrări de reparaţii 
la clădirea în care funcţionează dispensarul uman şi la clădirea primăriei. 
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           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Trebuie făcute reparații la încăperea 
Compartimentului impozite și taxe unde din cauza igrasiei este pusă în pericol sănătatea 
funcționarilor, de asemenea la dispensar și la farmacie vor fi montate contoare separate 
pentru curentul electric și se va turna o șapă în fața clădirii pentru a nu mai băltii.  
           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 
Puchin Marin. 
           Domnul consilier local Puchin Marin prezintă raportul de activitate. 
           Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Diverse. 
           D-nul. primar – d-nul. Iosif Nicolae solicită acordarea unui ajutor de 
înmormântare după decesul fratelui său Iosif Ion, însă nu există temei legal pentru 
acordarea unui astfel de ajutor întrucât fratele său nu a fost beneficiar de ajutor social și 
nici el nu este beneficiar deținând bunuri ce-l exclud de la acordarea acestui drept.  
          D-nul. Dascălu – d-nul. Nițu Marinică solicită aprobarea demolării unei case care 
a ars ce i-a aparținut mamei sale decedate. 
          D-nul primar – avem în vedere pentru sfârșitul anului inițierea unui proiect de 
hotărâre pentru astfel de cazuri justificate. În cazul d-lui Nițu, trebuie văzut dacă în 
procesul verbal întocmit de pompieri este consemnat că imobilul a fost distrus complet 
sau în cea mai mare parte, dacă nu, este oligatorie autorizația de demolare pentru a 
putea fi scăzută clădirea și de la plata impozitului.  
          Vă mai informez despre faptul că a fost făcută achiziția, s-a semnat contractul și 
vor începe lucrările la obiectivul de investiții Amenajare teren sintetic sport. 
          În procesul pe care îl avem cu firma Remservis, aflat pe rolul Tribunalului 
Vâlcea, instanțe a acceptat cererea noastră de chemare în garanție a Ministerului 
Dezvoltării. 
         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, 30.09.2019 
 
 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,                          
                         NINCIULEANU MIREL                             BRĂNESCU ADRIAN                


