
JUDETUL VALCEA 
COMUNA BERISLAVESTI 
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E A  NR. 17 
Privitor la: acordarea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru 
Biserica Scaueni si aprobarea  efectuarii unor lucrari la Biserica Robaia. 

 
 
            Consiliul local al comunei Berislavesti, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa 
ordinară în data de 27 februarie 2015,la care participa un nr. de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri in functie, 
             Văzând că dl. consilier Necşoiu Vasile  a fost  ales preşedinte de şedinţă, 
             Luând în dezbatere expunerea de motive a pimarului raportul de 
specialitate  înregistrat sub nr. 1111/2015,precum si cererea preotului paroh al 
Parohiei Scăueni Robaia ,din comuna Berislavesti,prin care se solicita  acordarea  
unei suprafete de teren pentru constucţia unui praznicar  al Bisericii Scăueni 
precum si  sprijinirea în vederea  unor  llucrări  la Biserica din satul Robaia, 
             Având în vedere raportul de avizare  al comisiei de specialitate a 
Consiliului local, precum si raportul  de avizare sub aspectul legalităţii a 
proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei, 
             În conformitate cu  prevederile art. 124  din legea 215/2001 a 
administratiei publice locale,republicată, cu completările si modificările ulterioare, 
              În temeiul art. 46 din legea nr. 215/2001 cu modificările si completările  
ulterioare , cu  un nr. de 11 voturi   pentru ,adoptă următoarea: 
                                 

H  O T Ă R Â R E 
 
              Art.1.(1) Se aprobă acordarea, în folosinţă gratuită, a suprafetei de 135  
mp teren care apartine domeniului privat al comunei Berislavesti , situat in punctul 
Negrila-Scăueni, Bisericii Scăueni , din cadrul Parohiei Scăueni-Robaia ,din 
comuna Berislavesti,judetul Valcea.              
                         (2)  Folosinţa gratuită se acordă pentru constructia  unui prăznicar 
al Bisericii Scăueni si se face pe durata existentei constructiei. 
              Art.2-(1)  Se aprobă  suma de 80.000 lei –transfer din bugetul local  către 
biserica- pentru  efectuarea la Biserica Robaia, din cadrul Parohiei Scăueni-
Robaia, a următoarelor lucrări : 
-procurare  şi lucrări de  pus tablă  de cupru pe acoperiş, 
-lucrări de  izolare exterioară a bisericii. 
-amenajare căi de acces. 
                         (2) Materialele necesare pentru  lucrările la acoperişul bisericii, 
izolarea exterioară a acesteia si amenajarea aleilor vor fi gestionate de către  
Biserica Robaia, prin transferuri de sume  de la  bugetul local. 



              Art.3.   Prezenta hotarare va fi adusa la cunostiinta publica prin afisare si 
va fi comunicata ,prin grija secretarului, Institutiei Prefectului, in termenul 
prevazut de lege ,in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
              Art.4.  Primarul va lua masuri pentru asigurarea executarii prezentei 
hotarari, informand Consiliul local asupra  modului de aducere la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 
 
 
 
                   Preşedinte de şedinţă,                             contrasemnează, 
                         Necşoiu Vasile                                secretar,Cernea Maria 
 
 

Berislăveşti , 27 februarie 2015 


