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   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
           Încheiat azi 30.01.2020, în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea.  
         Şedinţa este deschisă de către d-nul. Rada Ioan, președinte de şedinţă, care 
constată că şedinţa  este legal constituită fiind prezenți un număr de 8 din 9 consilieri 
locali aleşi în funcţie. Nu este prezent din motive medicale d-nul. Tistu Florin. 
           Este prezentată ordinea de zi: 
                1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei anterioare;      
                2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Planului de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de prevederile Legii 
nr.416/2001 pe anul 2020; 
                3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul II al anului 2019; 
                4. Diverse.     
           D-nul. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre 
privind aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2019. Nu a fost trecut pe ordinea de zi 
pentru că programul informatic de la contabilitate mai târziu a permis listarea anexei. 
           Supusă la vot ordinea de zi suplimentată cu punctul propus de primar este 
aprobată cu 8 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 8 voturi 
„pentru” din 9 consilieri locali prezenți. 
           Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor 
beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 pe anul 2020. 
          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-na. Floarea Irina Nicoleta asistent social delegat, prezintă Planului de lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de 
prevederile Legii nr. 416/2001 pe anul 2020. 
          Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
          Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna 
Lăcusteni, în semestrul II al anului 2019. 
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          D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nul. Florescu Nicolaie șeful S.V.S.U. Lăcusteni, prezintă Raportul de analiză a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor în comuna Lăcusteni, în semestrul II al 
anului 2019. 
          Supus la vot punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” din 9 
consilieri locali prezenți. 
          Se trece la dezbaterea punctului suplimentar al ordinii de zi: Proiect de hotărâre 
privitor la aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2019. 
          D-nul. Primar prezintă proiectul de hotărâre. 
          D-nul contabil Matei Cristian, prezintă prevederile şi realizările pentru fiecare 
capitol şi subcapitol la de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019, rezultă că din 
prevederi venituri totale în sumă de 3.120.660 lei, s- a realizat 2.493.264 lei, într-un 
procent de 80 %. 
          Supus la vot punctul supliment al ordinii de zi este aprobat cu 8 voturi „pentru” 
din 9 consilieri locali prezenți 
          Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Diverse. 
          D-nul Primar – după ce se termină distribuirea către beneficiarii de VMG și ASF 
a ajutoarelor POAD constând în produse de igienă personală, trebuie ca împreună să 
identificăm persoanele cele mai defavorizate pentru a fi distribuite și pachetele care vor 
rămâne.    
         D-nul. Constantin – la Remservis s-a achitat datoria pentru drumul din Gănești? 
         D-nul Primar – s-au achitat 250 mii Lei anul trecut și a mai rămas de achitat 137 
mii lei după aprobarea bugetului local pe anul 2020, conform convenției încheiate între 
primărie și firma respectivă, prin care totodată am fost scutiți și de penalități în valoare 
de peste 1 miliard lei vechi. 
     ,    Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Rada Ioan, 
președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
         Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
     
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR GENERAL,               
                         RADA IOAN                                              BRĂNESCU ADRIAN                 


