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JUDETUL VALCEA 

COMUNA BERISLAVESTI 

CONSILIUL LOCAL, 

 

H O T A R A R E A  NR. 33 

Privitor la: aprobare suma pentru efectuare studii  pedologice si agrochimice 

pe pasunile comunale 

                Consiliul local al comunei Berislavesti,judetul Valcea , intrunit in 

sedinta  ordinara in data de 28 mai 2015, la care participa un numar de 10 consilieri 

din totalul de 11 consilieri in functie, 

                Vazand ca dl. consilier Mihaescu Ion a fost ales presedinte de sedinta, 

                Luand in dezbatere expunerea de motive a primarului precum si raportul 

de specialitate inregistrat sub nr.3024 din 15 mai 2015, prin care se propune  

aprobarea sumei de 17.640 lei pentru  efectuarea de studii pedologice si 

agrochimice pe  pasunile  comunale, in vederea  intocmirii amenajamentului 

pastoral, 

                Tinand cont de raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului 

local precum si de referatul de avizare a legalitatii al secretarului, inregistrat sub 

nr.3155 din 25 mai 2015, favorabile, 

                 In  conformitate cu prevederile art.36,din legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

,prevederile art. 12 ,alin (3) din OUG nr. 34/2013 ,precum si art. 9 din HG nr. 

1064/2013, prevederile art.19 din legea nr. 273/2006, privind finantele publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare, 

               In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 10 voturi 

”pentru” adopta urmatoarea : 

 

H O T A R A R E 

 

               Art. 1.-Se aproba suma de 17.640 lei pentru efectuarea de studii 

pedologice si agrochimice pe pasunile  comunale, in vederea  intocmirii 

amenajamentului pastoral. 

               Art.2-Primarul ,prin compartimentul contabilitate, va lua masuri pentru 

ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, care va fi inaintata prin grija 

secretarului,in termen legal Institutiei Prefrectului-judetul Valcea, in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate. 

 

              Presedinte  de sedinta,                                          contrasemneaza, 

                    Mihaescu Ion                                            secretar,Cernea Maria   

Berislavesti, 28 mai 2015                           

        


