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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 

                               PROCES–VERBAL 
 
           Încheiat azi 08.01.2020, în ședință extraordinară convocată de îndată a Consiliului 
Local al comunei Lăcusteni. Consilierii locali au fost convocați telefonic.  
         La ședință sunt prezenți un număr de 7 din 9 consilieri locali aleşi în funcţie, fiind 
absent domnii consilieri Puchin Marin și Rada Ioan. 
         Vâzând că d-nul. Rada Ioan, președinte de ședință ales, nu  poate participa la ședință, d-
nul. primar propune alegerea unui președinte pentru acestă ședință. 
         D-nul. Constantin propune alegerea d-lui. Tistu Florin, în funcţia de preşedinte de 
şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni pentru ședința extraordinară din data de 08.01.2020. 
        Propunerea este aprobată cu 7 voturi „pentru”  din 7 consilieri locali prezenți. 
        D-nul. Tistu Florin, preia conducerea ședinței. 
        Este prezentată ordinea de zi: 

         1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a 
deficitului secţiunii dedezvoltare pe anul 2019;         
         2. Diverse.     

          Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri locali 
prezenți.  
         Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii din 
excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019. 
        D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune acoperirea din excedentul 
bugetului local, a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019, în sumă de 85.276,84 lei lei 
ce a fost plătită către Atlas Sport SRL din care 11.305 lei pentru servicii proiectare factura 
fiscală nr. ASE/1202 din 23.12.2019 și 74.921,84 lei pentru lucrări execuție factura fiscală nr. 
ASE/1212 din 19.12.2019 conform Contractului nr. 2246/20.09.2019 de proiectare și 
execuție pentru obiectivul Teren de minifotbal de 42X22 m. Hotărârea trebuie prezentată la 
Trezoreria Bălcești până cel târziu 09.01.2020.  
          Supus la vot punctul 1 al ordinii de zi este aprobat cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri 
locali prezenți. 
          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Diverse 
          D-nul. primar  prezintă adresa nr. 37/08.01.2020 către Trezoreia Bălcești, prin care se 
solicită răspuns dacă cele trei clădiri aflate în proprietatea privată a comunei ce fac obiectul 
cererii depuse de S.C. SERCO PAN SRL, și d-nul. Rada Ioan, fac obiectul măsurii 
sechestrului instituit asupra bunurilor imobile ale comunei Lăcusteni, și dacă pot fi vândute 
prin licitație publică.  
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Tistu Florin, 
președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
         Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.  
         Lăcusteni, 08.01.2020 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL,                      
                            TISTU FLORIN                                             BRĂNESCU ADRIAN                       


