
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA BERISLĂVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL, 
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 42 
Privitor la :  privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 55/2014  in 

cadrul Consiliului Local al Comunei Berislăveşti 
 

 
             Consiliul Local Berislăveşti, judeţul Vâlcea ,întrunit în şedinţa 

ordinară in data de      la care participă un număr de  11 consilieri din totalul 

de 11 consilieri in funcţie, 

        Văzând ca dnl consilier Necşoiu Vasile a fost ales preşedinte de 

şedinţă, 

             Având în vedere ca în Monitorul Oficial al României  nr.6464/2014 

a fost publicată OUG nr. 55/2014,pentru reglementarea unor măsuri privind 

administraţia  publică locală, potrivit căreia prin derogare de la prevederile  

art. 9,alin. (2),lit. h,indice 1,si art. 15, alin.(2),lit. g,indice 1 din legea  nr. 

393/2004,privind Statutul aleşilor locali, cu modificările si completările 

ulterioare,in termen de 45 de zile de la data intrării in vigoare a  ordonanţe 

de urgenţă, primarii si preşedinţii  consiliilor judeţene, consilierii locali si 

consilierii judeţeni, precum si candidaţii care au fost declaraţi supleanţi îşi 

pot exprima în scris o singură dată opţiunea cu privire la partidul 

politic,organizaţia minorităţii naţionale din  care doresc să facă parte sau să 

devină independenţi, fără ca aleşii locali  respectivi să îşi  piardă calitatea  

dobandită in urma alegerilor, 

              Luând în considerare raportul  cuprinzând  avizul favorabil al 

comisiilor  reunite din cadrul consiliului local, 

             Ţinând seama  de opţiunile depuse  de aleşii locali-primar si 

consilieri locali-validaţi în cadrul Consiliului local Berislăveşti, precum si de  

adresa nr. 11535/2014 a Instituţiei Prefectului-judeţul Vâlcea,prin care  se 

solicită ca autoritatea deliberativă să ia act de aceste  opţiuni, prin hotărâre 

de consiliu, 

             Luând in considerare informarea  secretarului comunei, inregistrata  

sub nr.5879/20.10.2014, 

             In temeiul art. 45, alin. (1) si alin .(2 )  din legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările  

ulterioare, cu un număr de 11 voturi”pentru”, adoptă urmatoarea: 

                 



H O T Ă R Â R E 
 

        Art. 1. Se ia  act de opţiunea politică a aleşilor  locali, primar si 

consilieri locali, după cum urmează: 

        1.- Dl. Buşagă Ion, primar, aflat  pe lista USL (PNL) la alegerile locale 

din  iunie 2012 şi-a exprimat opţiunea  de a fi primar, din parte PSD. 

        2.-Dl.  Ivan Vasile ,consilier ,aflat pe lista  USL (PNL) la alegerile 

locale din iunie 2012 şi-a exprimat opţiunea de a fi consilier  din partea PSD. 

        3.-Dl. Necşoiu Vasile ,consilier ,aflat pe lista USL(PNL) la alegerile 

locale din iunie 2012 şi-a exprimat opţiunea de a fi consilier  din partea PSD. 

        4.-Dl.Deaconu Constantin, consilier, aflat  pe lista USL(PC) la alegerile 

locale din iunie 2012 şi-a exprimat opţiunea de a fi consilier al PSD.  

        5.-Dl.Teleşpan Ion,consilier din partea PDL la alegerile locale din iunie 

2012 şi-a exprimat optiunea de a  fi consilier din partea  PSD. 

          Art. 2.- Prezenta  hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare 

şi va fi   comunicată, în termen legal, Instituţiei Prefectului –judeţul Vâlcea, 

in termen legal, în vederea exercitării cu privire la legalitate. 

 

                   Preşedinte de şedinţă,                       contrasemnează, 
                      Necşoiu Vasile                           secretar,Cernea Maria 
 

BERISĂVEŞTI, 15 decembrie 2014 
                          


