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PROCES VERBAL, 
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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. 207/2015 a Primarului Comunei Berislăveşti, şi a convocatorului 
nr.5010 din 21 august 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 
august 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 31 iulie 
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 aprobarea initierii procedurilor legale in scopul 
contractarii unui imprumut in suma de  900.000 lei. 
2.-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea  Rapoartului de  evaluare intocmit 
pentru  vanzarea terenului concesionat, in punctul “Moara” sat Stoenesti, Comuna 
Berislavesti. 
3.-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea marcarii unei cantitati de 500 mc  
material lemnos-esenta arine- pentru  vanzarea ,prin licitatie publica. 
4.-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local. 
5.-Proiect de hotarare cu privire la  acordarea  in folosinta gratuita   unei suprafete 
de teren doamnei Serban Lenuta 
             Se propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct ,dupa cum 
urmeaza: 
 Proiect de hotarare privitor la aprobarea  solicitarii de prelungire a Scrisorii de 
Garantie de la Fondul National  de Garantare a Creditelor pt. Intreprinderile Mici si 
Mijlocii SA –IFN ,pentru  realizarea investitiei ”Refacerea  si modernizarea 
infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 Dc 15 si Dc 16 in Comuna 
Berislavesti”. 

 



 
 
 
             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 aprobarea initierii 
procedurilor legale in scopul contractarii unui imprumut in suma de  900.000 lei, si 
se aproba in unanimitate 
 
            Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare cu privire  la 
aprobarea  Rapoartului de  evaluare intocmit pentru  vanzarea terenului 
concesionat, in punctul “Moara” sat Stoenesti, Comuna Berislavesti. 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 aprobarea  
Raportului de  evaluare intocmit pentru  vanzarea terenului concesionat, in punctul 
“Moara” sat Stoenesti, Comuna Berislavesti, si se aproba in unanimitate. 
 
            Se trece la puntul 3 de pe ordinea de zi; .-Proiect de hotarare cu privire  la 
aprobarea marcarii unei cantitati de 400 mc  material lemnos-esenta arine- pentru  
vanzarea ,prin licitatie publica.Se da citire concluziilor din cadrul comisiilor 
reunite, avizul este favorabil. Domnul consilier Calina Ilie intreaba daca  se mai 
poate marca material lemnos pentru populatie. Dl primar raspunde ca la aceasta 
marcare este  vorba numai de material lemnos de esenta anine, exista   marcat 
material lemnos din aceasta specie pentru vanzare catrev populatie, insa cetatenii 
nu doresc achizitionarea  din aceasta esenta.Se supune la vot proiectul de hotarare 
cu privire   la aprobarea marcarii unei cantitati de 500 mc  material lemnos-esenta 
arine- pentru  vanzarea ,prin licitatie publica, si se aproba in unuanimitate. 
 
             Se trece la punctul 4  de pe  ordinea de zi Proiect de hotarare cu privire la 
rectificarea bugetului local Se da citire concluziilor din comisiile reunite, avizul 
este favorabil. La discutii domnul consilier intreaba  daca pe viitor  sunt sanse sa se 
prevada  fonduri si pentru biserica din satul Radacinesti. Dl. primar  precizeaza ca 
pana in momentul in care preotul  nu prezinta  justificare pentru fondurile  primite  
de la asociatie si din bugetul local nu se mai propun alte fonduri in acest scop. Se 
supune la vot Proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local şi se 
aprobă în uninimitate. 
 



            Se trece la punctul 5  de pe  ordinea de zi.- Proiect de hotarare cu privire la  
acordarea  in folosinta gratuita   unei suprafete de teren doamnei Serban Lenuta.Se 
da citire concluziilor din cadrul comisiilor reunite, avizul comisiei de specialitate  
este favorabil, domnul primar arata ca este vorba in primul rand despre  un caz 
social, avand in vedere  starea de sanatate a  numitei Serban Lenuta.Se supune la 
vot proiectul de hotarare cu privire  la  acordarea  in folosinta gratuita   unei 
suprafete de teren doamnei Serban Lenuta, si se aproba in unanimitate. 
           Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi Proiect de hotarare privitor la: 
aprobarea  solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National  de 
Garantare a Creditelor pt. Intreprinderile Mici si Mijlocii SA –IFN ,pentru  
realizarea investitiei ”Refacerea  si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de 
inundatii in anul 2010 Dc 15 si Dc 16 in Comuna Berislavesti”. Se arata ca prin 
Hotararea nr. 9/2015 a Consiliului Local  Berislavesti a fost prelungita Scrisoarea 
de garantie bancara  cu inca 5 luni, respectiv pana in data de 18.09.2015,insa  data 
fiind situatia  ca nu ne putem incadra  pana la aceasta data cu  depunerea 
documentelor pentru ultima transa de plata, este necesara   prelungirea  cu inca o 
perioada a scrisorii de garantie bancara. Se supune la vot proiectul de hotarare 
pentru aprobarea  solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul 
National  de Garantare a Creditelor pt. Intreprinderile Mici si Mijlocii SA –IFN 
,pentru  realizarea investitiei ”Refacerea  si modernizarea infrastructurii rutiere 
afectate de inundatii in anul 2010 Dc 15 si Dc 16 in Comuna Berislavesti”, 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. 
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