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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. 53/2015 a Primarului Comunei Berislăveşti, şi a convocatorului 
nr.1056 din 23 februarie 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  februarie  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 30 
ianuarie 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 hotarare  cu privire la  aprobarea  Strategiei de dezvoltare locala a 
Comunei Berislavesti 2014=2020. 
2.-Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea Planului de paza al comunei 
Berislavesti, pentru anul 2015. 
3.-Proiect de hotarare cu privire  la aprobarea  exercitiului bugetar al anului 2014. 
4.-Proiect de hotarare cu privire la mandatarera reprezentantului  Comunei 
Berislavesti in  A.G. a A.D.I. APA VALCEA sa  aprobe  modificarea statutului si 
sa semneze actul aditional la acesta. 
                    In conformitate cu prevederile art. 43,alin(1),din legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  
ulterioare, se propune   introducerea  pe ordinea de zi a  doua noi puncte, astfel: 
     Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Comunei 
Berislavesti în Adunarea Generală să aprobe cotizaţia anuală la Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor 
din Judeţul Vâlcea. 
     Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a unei 
suprafeţe de teren Parohie Scăueni Robaia ,în satul Scaueni precum şi 
aprobarea efectuarii unor  lucrari la Biserica din satul Robaia. 
 
             Se  supune la vot ordinea de zi inclusiv   cele două puncte introduse pe 
ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate. 



             La primul punct de pe ordinea  de zi; se prezintă  concluziile din cadrul 
comisiei de specialitate , avizul este favorabil. Nefiind alte discuţii se supune la vot 
proiectul de hotărâre cu privire  la   aprobarea Strategiei de dezvoltare a localităţii  
şi se aprobă în unanimitate. 
            Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea Planului de paza al comunei Berislavesti, pentru anul 2015, se dă citire 
concluziior din cadrul comisiilor  reunite, avizul este favorabil, se dă cuvântul la 
discuţii. Dl Popescu Vasile precizează că asigurarea  sigurantei cetăţenilor  este 
primordială si  la  un moment dat  eau  discuţii ca  şi  în intersectia din punctul 
Luncă Berislăveşti să fi  amplasate camere de luat  vederi. Dl  primar   este de 
aceeaşi părere, însă  precizează că acestea trebuie montate  în siguranţă, să nu aibă 
acces  oricine la  monitorul respective. Dl Popescu marian, consilier  local  din  
zona respectivă arată că este  deacord să asigure locaţia pentru cele două camere de 
luat vederi, deasemenea şi domnul consilier Durescu Marin se angajează să asigure 
locaţia pentru  două camere de luat vederi în zona Pod  Scăueni. Se aprobă ca paza 
comunală să fie asigurată prin lucrătorii de poliţie şi camerele de luat vederi şi se 
aprobă în unanimitate Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de paza 
al comunei Berislavesti, pentru anul 2015. 
            Se trece la punctul 3  de pe  ordinea de zi-Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea exerciţiului bugetar la  31.12.2014. Nu sunt discuţii, avizul comisiilor 
reunite este favorabil, se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Proiectul de 
hotărâre privire  la aprobarea  exercitiului bugetar al anului 2014. 
            Se trece la punctul 4 de pe  ordinea de zi-.-Proiect de hotarare cu privire la 
mandatarera reprezentantului  Comunei Berislavesti in  A.G. a A.D.I. APA 
VALCEA sa  aprobe  modificarea statutului si sa semneze actul aditional la 
acesta.Se dă citire  concluziilor din cadrul comisiilor reunite, avizul este 
favorabil,nefiind alte discuţii se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Proiectul 
de hotarare cu privire la mandatarera reprezentantului  Comunei Berislavesti in  
A.G. a A.D.I. APA VALCEA sa  aprobe  modificarea statutului şi să semneze actul 
adiţional la acesta. 
                Se trece la punctul  5 de pe  ordinea de zi-Proiect de hotărâre privind 
mandatarea reprezentantului Comunei Berislavesti în Adunarea Generală 
să aprobe cotizaţia anuală la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea .       Nu 
sunt discuţii, avizul comisiilor reunite este favorabil , se supune la vot proiectul de 
hotărâre şi se aprobă în unanimitate. 
               Se trece la punctul 6 de pe  ordinea de zi-  Proiectul de hotărâre cu privire  
la atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren Parohie Scăueni 
Robaia ,în satul Scaueni precum şi aprobarea efectuarii unor  lucrari la 
Biserica din satul Robaia. 
                 În cadrul  discuţiilor Dl primar dă citire  solicitării  venite din partea 
Parohiei Scăueni-Robaia, parohie compusă din cele două biserici , din satul Scăueni 
şi din satul Robaia, înregistrată la  Primăria Comunei Berislăveşti, sub nr. 



1111/24.02.2015. Precizează care sunt  lucrările  pe care  executivul consideră că le  
poate   executa, ţinând cont de bugetul local, şi anume: lucrări de izolare exterioară 
a bisericii şi aplicare covor izolant pe fundaţie, lucrări de pus tablă pe acoperiş,si 
procurarea materialelor   aferente acestor lucrări.Nefiind alte discuţii se supune la 
vot  şi se aprobă în unanimitate, proiectul de hotarare cu privire  la atribuirea în 
folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren Parohie Scăueni Robaia ,în 
satul Scaueni precum şi aprobarea efectuarii unor  lucrari la Biserica 
din satul Robaia. 
              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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