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                     In conformitate cu prevederile art. 39 din legea nr.215/2001 a 

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

Dispozitia nr. 1/2015 a Primarului Comunei Berislavesti, si a convocatorului nr.73 

din 7 ianuarie 2015,care se regăsesc la dosarul de şedinta, azi data de mai sus, 

Consiliul Local  al comunei Berislavesti, s-a întrunit în şedinţă extraordinara pe 

luna  ianuarie  2015. 

                      La sedinţă participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 

consilieri in funcţie. 

                      Dnul. presedinte de sedinţă dă cuvântul doamnei secretar, pentru a 

prezenta procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local , din data de 30 

decembrie 2014. Nefiind completări sau modificări   la conţinutul procesului-verbal 

se supune  la vot si se aproba  in unanimitate. 

                      Se da citire ordinei de zi dupa cum urmeaza: 

1.-Proiect de hotărâre cu privire la  utilizarea excedentului  bugetar al bugetului 

local, la 31.12.2014 

                      Se  supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate. 

                      Domnul primar da citire expunerii de motive  si a raportului de 

specialitate inregistrat sub nr. 106/08.01.2015, intocmit in acest sens. Se 

mentioneaza   ca excedentul bugetar este in suma de2.371.711,16 lei ,suma care va 

fi repartizata in sectiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015, in 

conformitate cu prevederile art. 58 din legea nr. 273/2006, privind finantele publice 

locale, dupa cum urmeaza: 

-238.800,000 lei pentru “Dotarea serviciului pt. situatii de urgenta cu 

buldoexcavator si atv-utv. 

-12.773,78 lei pentru “Refacere si modernizare infrastructura rutiera Dc 15 si Dc 16 

in comuna Berislavesti”. 

-2.477.000 lei  pentru refacere platforma  Dc16, refacere platforma Dc 14, refacere 

platforma drum interes local Sofica, refacere pod armat Valea Mamului,refacere 

pod armat Scaueni, 

-3.137,38 lei –alte cheltuieli pentru investitii. 

              La discutii atat domnul consilier Popescu Vasile  cat si doamna consilier 

Popescu Filofteia precizeaza  ca sunt  si alte situatii de urgenta   unde ar trebui sa se 

actioneze, doamna Popescu Filofteia precizand ca  trebuie  actionat si pe  drumurile  

din satul Scaueni. 



 Domnul primar arata care este    proiectul de hotarare  de pe ordinea de zi , 

respective  modul de utilizare a excedentului  bugetar la  finele  anului 2014, si ca 

nu  este pe ordinea de zi proiect de hotarare pentru situatii de urgenta. Explica  

totusi  modalitatea de lucru  in aceste situatii : dupa producerea unor  calamitati 

naturale(ploi abundente, alunecari de teren, etc.), Comitetul  local   pentru  situatii 

de urgenta  se intruneste  de urgenta  si analizeaza toate  situatiile  produse  pe raza 

comunei, intocmeste  procese verbale pe care la inaintaeza catre : Institutia 

Prefectului, Consiliul Judetean, Inspectoratului Judetean pt. Situatii de Urgenta, 

SGA Valcea. Se formeaza o ccomisie  din partea  acestor institutii, care se 

deplaseaza l in comuna  si care  stabilesc  prioritatile  si  modul  in care  trebuie  sa 

se intervina la  fiecare   obiectiv  distrus sau avariat. In consecinta ,invita  consilieri  

locali sa   fie alaturi de executive atunci cand  sunt identificate astfel de situatii. 

             Se supune la vot proiectul de hotarare cu privire utilizarea excedentului  

bugetar al bugetului local, la 31.12.2014 si se aproba in unanimitate. 

 

              Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
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