
1 
 

  
   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 19.12.2019, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2020; 
                3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea utilizării excedentului bugetar din 
anul 2018; 
                4. Diverse  
           D-nu. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct privind prezentarea 
Deciziei nr. 41/06.12.2019 a Camerei de Conturi Vâlcea urmare a acțiunii de audit 
financiar efectuat la UAT Lăcusteni în perioada 07.10.2019-07.11.2019. 
           Supusă la vot ordinea de zi suplimentată cu punctul propus de primar este 
aprobată cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri locali prezenți.  
           D-nul. Puchin președinte de ședință propune dezbaterea mai întâi a punctului 
introdus suplimentar pe ordine a de zi. 
           Propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru. 
           D-nul. Primar Bocșaru Cosmin dă citire Deciziei nr. 41/06.12.2019 a Camerei de 
Conturi Vâlcea.  
           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 alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile ianuarie, februarie, 
martie 2020. 
          D-nul. Constantin propune alegerea d-lui. Rada Ioan ca președinte de ședință al 
Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2019. 
          Propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru.  
          Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
utilizării excedentului bugetar din anul 2018. 
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          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Se propune utilizarea excedentului 
bugetar al anului 2018, în sumă de 344.160 lei, pentru plata proiectării tehnice și a 
lucrărilor de execuție a obiectivului de investiții “Teren de minifotbal 42x22m”. 
         D-nul Rada – propun ca excedentul să fie raportat în anul 2020 și să se facă plata 
când se va finaliza investiția. 
         D-nul. Constantin – nu am fost informați de această investiție, am aflat din presă. 
         D-nul. primar – acest obiectiv este prins în lista de investiții aprobată pe anul 
2019, exista suma în bugetul local și am anunțat că vom demara procedura de achiziție.  
         D-nul. Puchin – s-a finalizat? 
         D-nul primar – nu dar se pot face plăți pentru ce s-a făcut până în prezent. 
         D-nul Rada – poate mai sunt de făcut plăți și pentru alte investiții. 
         D-nul. Constantin – așa s-a făcut și cu drumul din Gănești, s-a aprobat o sumă și s-
a plătit mai mult. La fel și cu piatra, nici cum a decurs contractul cu dezăpezirea nu am 
fost informați. Cu amenajarea la dispensar s-a cheltuit mai mult decât s-a încasat din 
chiri. Nu am fost informați cât au costat muzicanții și nici ce alte cheltuieli s-au făcut de 
ziua comunei. 
        D-nul primar – Vă vom prezenta documentele, dar să fie solicitate până la ședință 
ca să poată fi prezentate. 
        D-nul. Tistu – de la începutul mandatului nu am fost informați. Trebuia să ne 
consultați în legătură cu locația investiției. 
        D-nul. primar – la Școală nu ar fi încăput, acolo ne-am dori să facem un teren 
multifuncțional.  
        D-nul Constantin – nu ați sprijinit cetățeni care au dorit să facă proiecte prin GAL.  
        D-nul. primar – vom prevedea în organigramă un post cu atribuții pe proiecte 
printre care și cele derulate prin GAL. 
        D-nul Rada –  eu propun plata doar pentru suma de 50.000 lei, restul să fie dat în 
excedent pentru anul viitor, poate se mai fac și alte investiții. 
        D-nul. primar – trebuie finalizată mai întâi această investiție, iar pentru alte 
investiții trebuie identificată și sursa de finanțare. 
        D-nul Rada – nu este bine pentru că vor fi blocați banii. 
        D-nul. primar – se aprobă destinația acestor bani, plata se va face numai în baza 
situațiilor de lucrări, aprobate de dirigintele de șantier. 
        D-nul. Tistu – să fie completat în hotărâre la art. 1 că plata se va face numai în 
baza situațiilor de lucrări aprobate. 
        Supus la vot punctul 3 al ordinii de zi cu amendamentul propus de d-nul. Tistu 
Florin este aprobat cu 9 voturi pentru. 
         Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Diverse. 
         D-nul Primar prezintă convenția de stingere a obligației încheiată cu Remservis 
SRL, prin care se va plăti obligația principală conform Sentinței civile nr. 
1346/01.11.2019 pronunțată de Tribunalului Vâlcea, Secția I Civilă în Dosarul nr. 
1379/90/2019 reprezentând contravaloare lucrări executate la obiectivul de investiții 
“Modernizare și asfaltare DC 73 Gănești – Lăcusteni”, în aceste condiții firma 
renunțând la penalități. 
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         Consilierii locali cu 9 voturi pentru sunt de accord ca convenția să fie semnată de 
primar din partea comunei. 
         Se dă citire cererii nr. 3055/2019 a d-nei. Cruceru Ecaterina privind scăderea unei 
clădiri demolate de la plata impozitului.  
          D-nul primar propune amânarea pentru ședința următoare.  
          D-nul. Tistu – câte pachete cadou s-au făcut pentru copii de pomul de iarnă 
pentru că noi am aprobat 10.000 lei? 
          D-nul. Rada – în alte localități se dau pentru toți copii nu numai pentru elevi.  
          D-nul Constantin – Cât au costat ghirlandele ornamentale instalate? Să fie prinse 
în inventar. 
           D-nul. primar – 6.600 lei. 
           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 GENERAL,                 
                     PUCHIN MARIN                                        BRĂNESCU ADRIAN                     


