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   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 26.10.2019, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.  
         Şedinţa este deschisă de către d-nul. Puchin Marin, 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 III  2019; 
                3. Proiect de hotărâre privitor la alocarea sumei de 1.000 lei de la bugetul 
local al comunei Lăcusteni, pentru Grădiniţa cu program normal, sat Găneşti, comuna 
Lăcusteni, pentru achiziția de jucării; 
                4. 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; 
                5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Planului de acţiune pentru 
prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşului şi a altor fenomene 
meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2019-2020 al Comunei Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea; 
                6. Raport de activitate al d-lui. consilier local Rada Ioan; 
                7. 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 aprobarea 
execuţiei bugetului local al comunei Lăcusteni, la încheierea trimestrului III  2019 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se prezintă execuţia bugetului local 
al comunei Lăcusteni, la încheierea trimestrului III 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 alocarea 
sumei de 1.000 lei de la bugetul local al comunei Lăcusteni, pentru Grădiniţa cu 
program normal, sat Găneşti, comuna Lăcusteni, pentru achiziția de jucării. 
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           D-nul. primar – dorim achiziționarea unor jucării pentru Grădinița cu program 
normal, sat Găneşti, pentru că cele existente sunt puține și vechi. Ne dorim 
achiziționarea și a unei mochete astfel încât copiii să nu stea pe parchet. 
           D-nul. Puchin – poate data viitoare este avută în vedere și grădinița de la 
Lăcusteni. 
           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 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 completarea listei de 
investiţii a comunei Lăcusteni, pe anul 2019, în sensul introducerii unui nou obiectiv de 
investiții “Modernizare sistemului de iluminat public în comuna Lăcusteni”, având în 
vedere că pentru respectivul obiectiv de investiții există sumele necesare în bugetul 
local, a fost prevăzut în Programul anual de achiziții publice, însă nu a fost prevăzută și 
în lista de investiții pe anul 2019. Această investiție care se dorește realizată cât mai 
urgent, presupune montarea a cca. 200 de lămpi cu led, plata făcându-se în rate.  
          Supus la vot punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
          Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
Planului de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirilor, îngheţului, 
alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 
2019-2020 al Comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
          D-nul. Primar prezintă Planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea 
înzăpezirilor, îngheţului, alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase 
specifice sezonului rece 2019-2020.  
          D-nul. Primar – am încheiat tot cu firma de anul trecut, contract de dezăpezire 
pentru perioada 01.11.2019-30.04.2019, care prevede ca plata să se facă la orele 
efectuate. Urmează să facem stocul de carburant pentru iarnă, pentru intervenții în caz 
de urgență.  Am avut surpriza ca la începutul anului școlar să vină domnul director să ne 
anunțe că centrala termică de la școală curge, după ce anterior ne asigurase că nu sunt 
probleme. Trebuie văzut cât de mare este avaria pentru a putea stabilii dacă se poate 
repara sau trebuie achiziționată altă centrală termică. În caz că trebuie luată alta, va dura 
ceva timp până se comandă, până se livrează și apoi se montează. Poate este o problemă 
cu exploatarea ei pentru că centrala de la școală este mai nouă decât cea de la primărie. 
Sperăm totuși că se poate repara. 
           D-nul. Rada – este din fontă? 
           D-nul. Țâru – nu, este din oțel. 
           D-nul. Primar – este greu de lucrat în interior pentru că spațiul este îngust, iar  ca 
să fie scoasă și înlocuită trebuie spart zidul. 
           D-nul Rada – sobele de la școală ar trebui să fie funcționale în cazul unei pene de 
curent când nu poate fi folosită centrala termică. 
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          D-nul Puchin - școala are buget, de aceea d-nul. Director ar trebui să fie mai 
interesat, în rezolvarea unor astfel de probleme. 
          D-nul. Primar – din bugetul școlii nu au cheltuit decât pentru achiziția a 25 m2 de 
lemne de foc, pentru că nu le mai rămâne pentru a-și plăti deplasările. 
          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: Raport de activitate al d-lui. consilier local 
Rada Ioan. 
          Domnul consilier local Rada Ioan prezintă raportul de activitate. 
          Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Diverse. 
          D-nul. Primar –  a trecut Garda de Mediu, a făcut verificări și a lăsat măsuri de 
îndeplinit, urmând să facem dovada cu poze că s-au strâns gunoaiele din punctele unde 
s-a constat că sunt aruncate. S-au strâns gunoaiele iar când am mers să facem poze se 
aruncaseră alte gunoaie. 
         D-nul. Tistu – sunt probleme cu gunoaiele și în Mazili. 
         D-nul. Primar – am fost contactați de către o firmă care vine și ridică doar 
deșeurile reciclabile fără costuri pentru cetățeni sau primărie. Asigură saci pentru 
reciclabile însă nu trec prin sate, trebuie strânse într-un loc de unde vin și le ridică. 
         D-nul Dascălu –se mișca lucrurile și pe la Consiliul Județean cu salubrizarea. 
         D-nul. Primar – durează, de exemplu groapa de gunoi de la Roiești are termen de 
finalizare 2023. Noi am făcut tot ce trebuie, am scos la licitație serviciul de salubrizare 
și nu a venit nimeni. Măcar să rezolvăm să fie colectate reciclabilele și pentru asta 
trebuie să facem un efort cu strângerea lor în anumite puncte de colectare stabilite pe 
sate.  
        Începând din această săptămână funcționează un nou cabinet medical de familie 
pentru care s-a organizat licitație conform legii, la licitație se puteau înscrie toți cei 
interesați care îndeplineau condițiile. Licitația a fost câștigată de dr. Bocșaru de aceea 
am dorit ca totul să fie transparent. Chiria este de 3,2 euro/m2 la fel ca la celălalt cabinet 
medical și la farmacie. S-au făcut lucrări și s-a schimbat tocăria la toate aceste cabinete, 
achizițiile fiind făcute de pe SEAP. Ce s-a făcut rămâne comunei, nu rămâne cuiva 
anume. Cred că este un lucru bun că avem două cabinete medicale de familie în 
localitate, și că se aduc bani la bugetul local din chirii. 
          D-nul. Rada – la ieșirea în stradă dinspre Mazili în dreptul domnului prof. 
Dumitrescu, trebuie toaletat teiul pentru că nu este vizibilitate spre stradă, aceeași 
situație fiind cu salcâmii de la podul lui Rusu și cireșul de la școala de la Gănești.        
         Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Puchin Marin, 
președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
         Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
    
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR,                                     
                     PUCHIN MARIN                                   BRĂNESCU ADRIAN                          


