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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. 124/2015 a Primarului Comunei Berislăveşti, şi a convocatorului 
nr.3083 din 20 mai 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 mai  2015. 
              La sedinţă participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri 
in funcţie, lipseste ,motivat , domnul consilier Nutu Pamfil. 
               Dnul. presedinte de sedinţă dă cuvântul doamnei secretar, pentru a 
prezenta procesul verbal al şedintei anterioare a consiliului local ,din data 30 aprilie 
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 sumei de 17.640 lei pentru efectuarea 
de studii pedologice si  agrochimice pe  pasunile comunale.  
2.-Proiect de hotarare cu privire la  stabilirea unor masuri in vederea  evitarii 
inundatiilor de locuinte  de catre Paraul Bradisoreanca. 
3. .-Proiect de hotarare cu privire la modificarea organigramei si a statului de 
functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislavesti. 
             Se  supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate. 
             Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, se da citire , avizul este 
favorabil. La discutii se mentioneaza faptul ca in vederea intocmirii 
amenajamentului pastoral este necesara  efectuarea   unor studii pedologice si 
agrochimice pe pasunile comunale, in acest sens fiind   incheiat Contractul de 
prestari servicii nr. 2921 din 14 mai 2015,cu valoatrea de 17.640 lei. Se supune la 
vot proiectul de hotarare intocmit in acest sens si se aproba in unanimitate. 
            Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare cu privire la 
stabilirea unor masuri in vederea  evitarii inundatiilor de locuinte  de catre Paraul 
Bradisoreanca. Domnul Primar  precizeaza ca sunt mai  multe puncte  in care 
trebuie actionat in aceasat  perioada, de ex. Dealul Caprucestilor,Lotreni, etc,  insa 
Paraul Bradisoreanca  a afectat mai multe locuinte ale cetatenilor din zona, si au 
fost inregistrate foarte multe pierderi materiale. Dl consilier Popescu Vasile  
intreaba daca se poate prevede  o suma de bani si pentru drumul din Dealul 
Caprucestilor, pentru ca sunt  persoane care au  cumparat  teren in zona si mai sunt 



si alte persoane  interesate de acest lucru, ceea c ear putea dezvolta zona din punct 
de vedere economic. Dl Primar precizeaza ca trebuie rezolvata problema din parau 
in acel punct, apoi se va actiona  d pe drum, este  o lucrare care  necesita o suma 
importanta de bani, si trebuie efectuata in  mod corespunzator, in zona fiind 
necesara executia unui podet , este  o lucrare care se va avea in vedere. Se supune 
la vot si se aproba in unanimitate. 
            Se trece la punctul 3  de pe  ordinea de zi.-Proiect de hotarare cu privire la 
modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate 
al Primarului Comunei Berislavesti. Se da citire materialului , avizul este favorabil 
si se aproba in unanimitate, Proiectul de hotarare cu privire la modificarea 
organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al 
Primarului Comunei Berislavesti. 
            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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