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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                               PROCES–VERBAL 
 
           Încheiat azi 06.11.2019, în ședință extraordinară a Consiliului Local al comunei   
         Şedinţa este deschisă de către d-nul. Ninciuleanu Mirel, președinte de şedinţă, care 
constată că şedinţa  este legal constituită fiind prezenți un număr de 8 din 9 consilieri locali 
aleşi în funcţie, fiind absent din motive medicale d-nul Puchin Marin. 
         La ședință participă reprezentantul S.C Ecovil Smart SRL, d-nul. Sturzu Bogdan. 
         Vâzând că d-nul. Puchin Marin, președinte de ședință ales, nu  participă la ședință din 
motive medicale, d-nul. Primar propune alegerea unui președinte pentru acestă ședință. 
         D-nul. Tistu propune alegerea d-lui. Rada Ioan, în funcţia de preşedinte de şedinţă al 
Consiliului Local Lăcusteni pentru ședința extraordinară din data de 06.11.2019. 
        Prounerea este aprobată cu 8 voturi „pentru”  din 8 consilieri locali prezenți. 
        D-nul. Rada Ioan, preia conducerea ședinței    
        Este prezentată ordinea de zi: 

        1. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea operatorului economic autorizat pentru 
gestionarea deseurilor de ambalaje de pe raza comunei Lăcusteni, judetul Vâlcea; 

            2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea contractării lucrărilor pentru obiectivul de 
investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Lăcusteni”; 
            3. Diverse.  
          Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri locali 
prezenți.  
          Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la desemnarea 
operatorului economic autorizat pentru gestionarea deseurilor de ambalaje de pe raza 
comunei Lăcusteni, judetul Vâlcea.  
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Încheierea contractului cu firma S.C 
Ecovil Smart SRL nu va implica costuri din partea cetățenilor sau a primăriei.  
          D-nul. Sturzu Bogdan – deșeurile se vor ridica din puncte fixe. Nu vor fi colectate 
„din poartă în poartă”. 
          D-nul. primar – putem stabili mai multe puncte fixe? 
          Reprezentant S.C Ecovil Smart SRL – da dar să fie stabilite pe sate. 
          D-nul. primar – Trebuie să găsim o soluție cu strângerea deșeurilor în punctele ce vor 
fi stabilite pe sate.  Punctele trebuie amenajate? 
          Reprezentant S.C Ecovil Smart SRL – nu trebuie amenajate. Vom ridica deșeurile o 
dată pe lună pentru că este distanța mare până la Rm. Vâlcea. Am văzut că va fi dat în 
funcțiune depozitul de deșeuri de le Fețeni. 
          D-nul. primar – am înțeles că dumneavoastră puneți la dispoziție saci de plastic. 
          Reprezentant S.C Ecovil Smart SRL – da și toate reciclabilele de vor pune într-un 
singur sac. 
          D-nul. primar – sacii vor fi goliți sau se aduc alții în loc?  
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          Reprezentant S.C Ecovil Smart SRL –se vor da saci goi în locul celor plini care se 
ridică. Câte gospodării aveți? 
          D-nul. primar – 790 dar mai sunt și nelocuite. 
          Reprezentant S.C Ecovil Smart SRL – veți strânge sacii și de la persoanele juridice? 
          D-nul. primar – nu. 
          Reprezentant S.C Ecovil Smart SRL – la Făurești, primăria le strânge și sacii 
persoanelor juridice. 
          D-nul. primar – ei au utilajele lor. Noi trebuie să închiriem un utilaj de transport. Se va 
merge pe un sac? 
          Reprezentant S.C Ecovil Smart SRL – pentru început da, să vedem ce volum se 
colectează. Cu persoanele juridice din localitate vom face contracte separat. 
         D-nul. viceprimar – să ne prezentați o listă cu ce este voie și ce nu este voie să se pună 
în saci. 
         Reprezentant S.C Ecovil Smart SRL – vom aduce odată cu sacii. 
         D-nul. primar – va fi bine ca odată cu primirea sacului oamenii să primească și un 
îndrumar să știe ce poate pune în sac și ce nu.          
         Supus la vot punctul 1 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri 
locali prezenți. 
         Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
contractării lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Lăcusteni”. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se dorește demararea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiții pentru a fi finalizat înainte de înrăutățirea vremii când condițiile de 
lucru vor fi dificile. Proiectul presupune montarea a cca. 200 de lămpi cu led și plata în 60 de 
rate. 
          D-nul. Constantin – să se înceapă cu montajul de la vale nu de la Gănești. 
          D-nul. primar – se începe de la Gănești pentru că este asfaltat. La Gănești mai sunt 
montate+ doar se completează. Lămpile vor fi puse din stâlp în stâlp. Achiziția se va face pe 
SEAP. 
           D-nul. Dascălu – în Gănești sunt 35 de stâlpi.  
          D-nul. primar – lămpile noi ajung pentru strada principală iar dacă mai rămân noi plus 
cele care sunt înlocuite se va completa în sate.   
           Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenți. 
          La punctul 3: Diverse, nu au existat dezbateri. 
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Rada Ioan, 
președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
         Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.  
 
          Lăcusteni, 06.11.2019 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL,                
                            RADA IOAN                                                 BRĂNESCU ADRIAN                 
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