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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. 230/2015 a Primarului Comunei Berislăveşti, şi a convocatorului 
nr.5584 din 18 septembrie 2015 , care se regăsesc la dosarul de şedintă, azi data de 
mai sus, Consiliul Local  al comunei Berislăveşti, s-a întrunit în şedinţă ordinară pe 
luna septembrie 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 26 
august 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 urmeaza: 
    1.- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 20/1999 
a Consiliului local Berislvesti. 
    2.- Proiect de hotarare cu privire la  intreruperea circulatiei pe  drumul Dangesti-
Surdoiu. 
    3.-Proiect de hotarare cu privire la instrumentarea proiectului ”Modernizare 
drumuri comunale si ulite satesti in Comuna Berislavesti, judetul Valcea”, prin 
Programul  National de Dezvoltare Rurala, Sub-masura 7.2.-investitii in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.  
             Se propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct ,dupa cum 
urmeaza: 
Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local. 
            Se  supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, inclusiv a 
proiectului de hotarare introdus conform art. 44 din legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
si se aproba in unanimitate. 
           Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, se da citire concluziilor din 
cadrul comisiilor reunite, avizul comisiilor de specialitate este favorabil, nefiind 
alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare   cu privire la modificarea si 
completarea HCL nr. 20/1999 a Consiliului local Berislvesti, si se aproba in 
unanimitate 
 



            Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare cu privire   la  
intreruperea circulatiei pe  drumul Dangesti-Surdoiu se da citire concluziilor din 
cadrul comisiilor reunite, avizul comisiilor de specialitate este favorabil, nefiind 
alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare la intreruperea circulatiei pe 
drumul  Dangesti-Surdoiu  , si se aproba in unanimitate. 
 
            Se trece la puntul 3 de pe ordinea de zi; .-Proiect de hotarare cu privire   la 
instrumentarea proiectului ”Modernizare drumuri comunale si ulite satesti in 
Comuna Berislavesti, judetul Valcea”, prin Programul  National de Dezvoltare 
Rurala, Sub-masura 7.2.-investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza 
la scara mica, se da citire concluziilor din cadrul comisiilor reunite, avizul 
comisiilor de specialitate este favorabil, nefiind alte discutii  se supune la vot si se 
aproba in unanimitate. 
             Se trece la punctul 4  de pe  ordinea de zi Proiect de hotarare cu privire la 
rectificarea bugetului local. Dl primara precizeaza ca in urma aprobarii bugetului 
de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 4 S-V Oltenia 
pentru proiectul “Refacerea si modernizarea infrastructurii afectate de inundatii in 
anul 2010 Dc 15 si Dc 16 in Comuna Berislavesti, judetul Valcea” se  majoreaza 
suma initiala  cu 260.000 lai, compusa din cheltuieli diverse si neprevazute,taxe isc, 
diriginte santier, si tva aferent, avizul este favorabil Se supune la vot Proiectul de 
hotarare cu privire la rectificarea bugetului local şi se aprobă în uninimitate. 
              În încheiere Domnul Primar arată modul de îndeplinire  a  hotărârilor 
adoptate  în  ultima şedinţă de consiliu. 
            Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
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