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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 10.12.2019, în ședință extraordinară convoacată de îndată a Consiliului 
Local al comunei Lăcusteni. Consilierii locali au fost convocați telefonic.  
         Şedinţa este deschisă de către d-nul. Puchin Marin, 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 d-nul. Ninciuleanu Mirel. 
          
        Este prezentată ordinea de zi: 

          1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea virării de credite între unele capitole 
ale bugetului local pe anul 2019, al comunei Lăcusteni; 

               2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea plății sumei de 386.649,76 lei 
reprezentând contravaloare lucrări executate către firma S.C. REMSERVICE S.R.L.; 

         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 aprobarea virării de 
credite între unele capitole ale bugetului local pe anul 2019, al comunei Lăcusteni.  
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune aprobarea virării de credite 
între unele capitole ale bugetului local pe anul 2019, pentru a se plătii către S.C. 
REMSERVICE S.R.L a debitul în sumă de 386.649,76 lei reprezentând contravaloare lucrări 
executate la obiectivul de investiții “Modernizare și asfaltare DC 73 Gănești – Lăcusteni”. 
          D-nul. contabil prezintă virările între capitolele bugetului local pe anul 2019, al 
comunei Lăcusteni, după cum urmează: de la capitolul 51 administrație publică se virează 
suma de 196.000 lei la capitolul 84 drumuri și poduri; de la capitolul 68 asistență socială se 
virează suma de 92.000 lei la capitolul 84 drumuri și poduri și de la capitolul 67 cultură se 
virează suma de 10.000 lei la capitolul 84 drumuri și poduri,   
          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 plății 
sumei de 386.649,76 lei reprezentând contravaloare lucrări executate către firma S.C. 
REMSERVICE S.R.L. 
         D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune aprobarea plății sumei de 
386.649,76 lei reprezentând contravaloare lucrări executate către firma S.C. REMSERVICE 
S.R.L, întrucât și instanța de judecată le-a dat câștig în cauză. Firma este dispusă să renunțe 
la penalitățile calculate până în prezent dacă se achită debitul principal. Procesul merge în 
continuare la Curtea de Apel Pitești pentru a se da o soluție în legătură cu cererea noastră 
reconvențională prin care am chemat în garanție Ministerul Dezvoltării, pentru recuperarea 
sumelor pe care am fost obligați să le restituim precum și pentru decontarea ultimei tranșe,    
respectiv cea care a făcut obiectul dosarului în care ne-am judecat cu  S.C. REMSERVICE. 
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Pentru a putea face plata acestui debit am făcut economii și ca să vă dau un exemplu, pentru 
proiectul realizat cu iluminatul stradal am convenit cu executantul ca plata să o facem în 
rate. Cu toate economiile făcute nu am reușit să strângem toată suma pentru a plăti integral 
debitul, și din cauză că nu ne-au mai fost virată de Consiliul Județean suma de 100.000 lei 
din TVA, însă vom conveni cu S.C. REMSERVICE ca restul sumei rămasă de plată să o 
achităm în prima lună după aprobarea bugetului local de anul viitor.   
          Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri 
locali prezenți. 
         Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Diverse.     
         D-nul. Primar informează despre faptul că ședința ordinară din această lună este  
posibil să fie convocată mai devreme, undeva în jurul datei de 20. 
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Puchin Marin, 
președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
         Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.  
 
          Lăcusteni, 10.11.2019 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL,                
                            PUCHIN MARIN                                          BRĂNESCU ADRIAN                 
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