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                     În conformitate cu prevederile art. 39 din legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Dispoziţia nr. 62/2015 a Primarului Comunei Berislăveşti, şi a convocatorului 
nr.1397 din 10 martie 2015 , care se regăsesc la dosarul de şedintă, azi data de mai 
sus, Consiliul Local  al comunei Berislăveşti, s-a întrunit în şedinţă extraordinară 
pe luna  martie  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 şedintei anterioare a consiliului local ,din data 27 
februarie 2015. Nefiind completări sau modificări   la conţinutul procesului-verbal 
se supune  la vot şi se aprobă  în unanimitate. 
                      Se dă citire ordinei de zi după cum urmează: 
1.-Proiect de hotărâre  cu privire la alegerea presedintelui de şedinţă. 
2.-Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului local. 
3.-Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Comunei 
Berislăveşti în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare   Intercomunitară 
APA VÂLCEA, pentru aprobarea cotizaţiei  aferente anului 2015. 
4.- Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Comunei 
Berislăveşti în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare   Intercomunitară 
APA VÂLCEA, pentru aprobarea preţurilor şi tarifelor unice la serviciile publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, furnizare de către  S.C. APAVIL 
S.A. Vâlcea, pe întreaga arie de delegare. 
5.-Proiect de  hotarare cu privire la marcarea de material lemnos de pe păşunile 
comunale. 
6.-Proiect de hotarare cu privire la participarea Comunei Berislavesti,la constituirea 
parteneriatului Asociatia Grupul de Actiune Locala Castra Traiana. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de pregătire  în domeniul 
situatiilor de urgenta al Comun ei Berislavesti in anul 2015, Planul de  acoperire a 
riscurilor din zona de competenta a Comitetului local pentru situatii de urgenta al 
Comunei Berislavesti, Planul de evacuare a populatiei,bunurilor materiale si 
colectivitatile de animale in situiataii de urgenta al Comunei Berislavesti, Planul de 
aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice,Seisme si/sau alunecari 
de teren. 
             Se  supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate. 
             Primul punct de pe ordinea  de zi se epuizeaza prin alegerea domnului 
Mihaescu Ion ca presedinte de sedinta care preia  conducerea  sedintei de consiliu. 
            Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre cu privire la 
rectificarea bugetului local. Dl Primar  explica ca prin Hotararea nr. 17/2015 din 
sedinta  anterioara  consilierii au aprobat suma de 80.000 lei pentru Biserica 
Robaia, iar in sedinta de azi se apoba identificare sumelor  efectiv in bugetul 
local.Nu sunt alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu privire la 
rectificarea bugetului local si se aproba in unanimitate. 
            Se trece la punctul 3  de pe  ordinea de zi- Proiect de hotărâre cu privire la 
mandatarea reprezentantului Comunei Berislăveşti în Adunarea Generala a 
Asociaţiei de Dezvoltare   Intercomunitară APA VÂLCEA, pentru aprobarea 
cotizaţiei  aferente anului 2015. Domnul consilier Popescu Vasile propune ca 
aceasta cotizatie sa fie  in functie de numarul de locuitori al localitatilor ; avizul  
este favorabil, se supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea 
reprezentantului Comunei Berislăveşti în Adunarea Generala a Asociaţiei de 
Dezvoltare   Intercomunitară APA VÂLCEA, pentru aprobarea cotizaţiei  aferente 
anului 2015 si se aprobă în unanimitate. 
            Se trece la punctul 4 de pe  ordinea de zi , Proiect de hotărâre cu privire la 
mandatarea reprezentantului Comunei Berislăveşti în Adunarea Generala a 
Asociaţiei de Dezvoltare   Intercomunitară APA VÂLCEA, pentru aprobarea 
preţurilor şi tarifelor unice la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare-epurare, furnizare de către  S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, pe întreaga arie 
de delegare, avizul este favorabil. Domnul Primar arata ca  s-au mai intrunit si in 
data de 16 martie 2015, pentru acest scop, insa din lipsa de cvorum nu s-au aprobat 
preturile la apa, dar ca si la  prima sedinta va  opta  pentru scaderea pretului la apa. 
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Proiectul de hotărâre cu privire la 
mandatarea reprezentantului Comunei Berislăveşti în Adunarea Generala a 
Asociaţiei de Dezvoltare   Intercomunitară APA VÂLCEA, pentru aprobarea 
preţurilor şi tarifelor unice la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare-epurare, furnizare de către  S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, pe întreaga arie 
de delegare. 
                Se trece la punctul  5 de pe  ordinea de zi- .-Proiect de  hotarare cu privire 
la marcarea de material lemnos de pe păşunile comunale. Dl Popescu Vasile  



sustine ca s-a taiat foarte mult  material lemnos de pe pasunile comunale si propune 
marcare  de material lemnos acolo unde nu se accentueaza  eroziunea solului.Dl 
primar arata ca cei care  executa  marcarea  urmaresc igienizarea  pasunilor 
comunale precum si marirea  golurilor de pasunat. Dl consilier Necsoiu Vasile 
propune sa nu se mai taie fagi , sa se marce si alte esente: mesteacan, plopi, frasini 
si anine .Nu  mai sunt discuţii, avizul comisiilor reunite este favorabil , se supune la 
vot proiectul de hotărâre cu privire la marcarea de material lemnos de pe pasunile 
comunale şi se aprobă în unanimitate. 
               Se trece la punctul 6 de pe  ordinea de zi-  Proiectul de hotărâre la 
participarea Comunei Berislavesti,la constituirea parteneriatului Asociatia Grupul 
de Actiune Locala Castra Traiana.Nu unt discutii , avizul comisiilor reunite este 
favorabil, se supune la vot si se aproba in unanimitate  Proiectul de hotarare cu 
privire ,la constituirea parteneriatului Asociatia Grupul de Actiune Locala Castra 
Traiana. 
             Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea Planului de pregătire  în domeniul situatiilor de urgenta al Comun ei 
Berislavesti in anul 2015, Planul de  acoperire a riscurilor din zona de competenta a 
Comitetului local pentru situatii de urgenta al Comunei Berislavesti, Planul de 
evacuare a populatiei,bunurilor materiale si colectivitatile de animale in situatii de 
urgenta al Comunei Berislavesti, Planul de aparare in cazul producerii unei situatii 
de urgenta specifice,Seisme si/sau alunecari de teren.nu sunt alte discutii, se supune 
la  vot si se aproba in unanimitate. 
              În încheiere Domnul Primar arată modul de îndeplinire  a  hotărârilor 
adoptate  în  ultima şedinţă de consiliu. 
              Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
               PRESEDINTE DE SEDINTA,                               SECRETAR, 
 
 

    CONSILIERI 


