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   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 29.11.2019, 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 virării de credite în cadrul unor capitole 
ale bugetului local pe anul 2019, al comunei Lăcusteni; 
      3. Proiect de hotărâre privitor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020; 
      4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea aderării comunei Lăcusteni la serviciul 
de audit public intern din  cadrul Filialei Județeane  Sibiu a Asociației Comunelor din 
România; 
      5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea însuşirii Acordului de cooperare cu 
Filiala Județeană Sibiu a A.Co.R. privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit 
public intern; 
      6.  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea contribuţiei Comunei Lăcusteni pentru 
susținerea și funcționarea compartimentului de audit public intern în cooperare cu 
Filiala Județeană Sibiu a A.Co.R.; 
      7.  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea alocării sumei de 10.000 lei de la 
bugetul local, pentru a acorda elevilor cadouri de pomul de Crăciun; 
      8. Raport de activitate al d-lui. consilier local Tistu Florin; 
      9. Diverse.     
           D-nul. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre 
privitor la aprobarea încheierii acordului de colaborare tripartit între UAT Lăcusteni, 
S.C. Ecovil Smart S.R.L. și Ecosmart Union S.A, privind răspunderea extinsă a 
producătorului distinct pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale din zona 
UAT Lăcusteni. 
           Supusă la vot ordinea de zi, cu punctul suplimentar propus de către primar 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. 
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           D-nul. președinte de ședință propune dezbaterea punctului suplimentar introdus 
pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea încheierii acordului de 
colaborare tripartit încheiat între UAT Lăcusteni, S.C. Ecovil Smart S.R.L. și Ecosmart 
Union S.A, privind răspunderea extinsă a producătorului distinct pentru deșeurile de 
ambalaje din deșeurile municipale din zona UAT Lăcusteni. 
           Supusă la vot propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru.  
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Având în vedere că la ședința 
trecută s-a aprobat desemnarea firmei S.C. Ecovil S.A ca operator economic autorizat 
pentru gestionarea deseurilor de ambalaje de pe raza comunei Lăcusteni, judetul Vâlcea,  
eram obligați să încheiem un acord cu un OIREP pentru preluarea obligaţiilor privind 
răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de legea nr. 249/2015. Acordul va fi 
încheiat cu firma Ecosmart Union SA care este agreată și de către  firma S.C. Ecovil 
Smart S.R.L. ce a fost desemnată pentru gestionarea deseurilor de ambalaje de pe raza 
comunei Lăcusteni, judetul Vâlcea. 
          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 
virării de credite în cadrul unor capitole ale bugetului local 2019, al comunei Lăcusteni. 
        D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propun virări de credite între unele 
capitole și subcapitole ale bugetului local pe anul 2019 având în vedere că la unele 
capitole și subcapitole ale bugetului local pe anul 2019 al comunei Lăcusteni, au fost 
prevăzute inițial sume care se contată a fi peste necesar raportat la nevoile actuale, iar la 
alte capitole și subcapitole sumele prevăzute inițial se constată a fi insuficiente raportat 
la nevoile actuale  
        D-nul. contabil prezintă virările de credite între unele capitole și subcapitole ale 
bugetului local pe anul 2019, al comunei Lăcusteni.  Se propun virări de credite: de la 
capitolul 51 administrație publică suma de 21.000 lei la capitolul 67 cultură; de la 
capitolul 51 administrație publică suma de 1.000 lei la capitolul 65 învățământ; de la 
subcapitolul 51.20.01.03 administrație publică iluminat și încălzire suma de 7.000 lei la 
subcapitolul 51.20.05.30 administrație publică alte obiecte de inventar și de la 
subcapitolul 51.20.01.03 administrație publică iluminat și încălzire  suma de 8.000 lei la 
subcapitolul 51.20.02.00 – administrație publică reparații curente. 
         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 stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propunre ca impozitele şi taxele 
locale pe anul 2020, să fie stabilite şi calculate pornind de la valorile impozabile 
prevăzute în Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea 
cotelor ce vor rămâne la nivelul celor aprobate pentru anul 2019. Pentru toate 
impozitele şi taxele locale stabilite pentru anul 2020care constau într-o anumită sumă în 
lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective au fost  
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indexate cu 4,6% reprezentând rata inflaţiei pentru anul fiscal 2018, comunicată oficial 
de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul www.mfinante.gov.ro.  
         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 
aderării comunei Lăcusteni la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei 
Județeane  Sibiu a Asociației Comunelor din România. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Există un acord de cooperare 
privind organizarea compartimentului de audit al Filialei Vâlcea A.Co.R. în cadrul 
Filialei Judeţene Sibiu a A.Co.R. încheiat între cele două filiale. Noi nu ne-am grăbit să 
aderăm pentru că inițial am considerat mare contribuția de 1500 lei/lună pentru 
susținerea acestui serviciu. Însă în urma controlului Curții de Conturi ce tocmai s-a 
încheiat, una dintre neregulile constatate este acea că nu avem implementat auditul 
public intern. 
           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 
însuşirii Acordului de cooperare cu Filiala Județeană Sibiu a A.Co.R. privind 
organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Este propus spre aprobare modelul 
de acord ce urmează a fi semnat cu Filiala Județeană Sibiu a A.Co.R..  
          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 aprobarea 
contribuţiei Comunei Lăcusteni pentru susținerea și funcționarea compartimentului de 
audit public intern în cooperare cu Filiala Județeană Sibiu a A.Co.R. 
           D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Contribuția de 1500 lei pentru 
susținerea și funcționarea compartimentului de audit public intern în cooperare cu 
Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România, este aprobată de Filiala 
Vâlcea A.Co.R. și este plătită de toate localitățile care au aderat la acest serviciu. 
           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 
alocării sumei de 10.000 lei de la bugetul local, pentru a acorda elevilor cadouri de 
pomul de Crăciun. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Cu toate dificultățile financiare prin 
care trecem, nu puteam să nu acordăm și în acest an cadouri pentru copii de pomul de 
iarnă.  
           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 
Tistu Florin. 
           D-nul. Tistu Florin prezintă raportul de activitate. 

http://www.mfinante.gov.ro/
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           Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Diverse.    
           D-nul primar prezintă o cerere din partea directorului Școlii prin care se solicită 
sume pentru susținerea gradelor didactice, plata abonament internet, propunând ca 
aceasta să fie luate în discuție în ședința viitoare întrucât solicitarea a fost depusă și 
înregistrată cu o zi înaintea ședinței. Este adus la cunoștință faptul că Școala Gimnazială 
Lăcusteni prin director a depus o estimare a sumei privind naveta cadrelor didactice pe 
anul 2020, sumă ce urmează a fi avută în vedere la constituirea bugetului local pe anul 
2020. 
           D-nul președinte de ședință dă citire unei cereri din partea d-lui. Rada Ioan și 
firmei S.C. SERCO PAN SRL, de eliberare a terenului pe care îl dețin în proprietate, de 
construcțiile aparținând domeniului privat al comunei Lăcusteni, până la 31.12.2019. 
           D-nul. Primar – trebuie să găsim o soluție și de aceea solicit și comisiei de 
specialitate a consiliului local ca împreună să găsim soluția cea mai bună și legală în 
primul rând.  
           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                          


