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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. 21/2015 a Primarului Comunei Berislăveşti, şi a convocatorului 
nr.373 din 21 ianuarie 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  
ianuarie  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 9 
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.-Proioect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe  anul 2015. 
2.-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului. 
3.-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de asistenţi personali  ai 
persoanelor cu handicap. 
4.-Proiect de  hotărâre  cu privire la însuşirea inventarului   bunurilor care aparţin 
comunei Berislăveşti. 
5.-Prezentarea raportului de activitate  de către viceprimarul comunei si de 
consilierii locali pentru anul 2014. 
6.-Prezentarea de către  primar a  raportului privind starea economică  şi socială a 
comunei   Berislăveşti. 
7.-Prezentarea modului   de gestionare a bunurilor aparţinând  comunei 
Berislăveşti, supuse  inventarierii anuale. 
8.-Proiect de hotărâre cu privire la stadiul  de înscriere a datelor în registrul agricol  
şi măsuri pentru eficientizarea  acestei actvităţi. 
9.-Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea raportului cu activitatea desfăşurată 
de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II/2014. 
10.-Proiect de hotărâre cu privire la aderarea Comunei Berislăveşti la Asociaţia 
Grupului de Acţiune Locală Castra Traiana, pe perioada 2014=2020. 
11.-Proiect de hotărâre cu privind aprobarea solicitării de prelungire a  Scrisorii de 
Garanţie de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 



Mici si Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru 
realizarea investiţiei „ Refacerea  si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de 
inundaţii în anul 2010 Dc 15 si Dc 16, in Comuna Berislăveşti ,Judeţul Vâlcea. 
12.-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  iniţierii procedurilor legale de 
contractare de către Consiliul local  Berislăveşti  a unui împrumut în scopul  
finalizării proiectului ” Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în 
comuna Berislăveşti”. 
13.-Proiect de hotărâre cu  privire la aprobarera modului de utilizare  a sumei 
reprezentănd  redevenţa pt. închiriere a pajiştilor. 
             Se  supune la vot 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. La discuţii dnul consilier Popescu 
Vasile aminteste faptul că intr-o discuţie anterioară s-a convenit să se aloce o sumă 
de bani pentru electrificarea  zonelor în care s-au concesionat terenuri pentru 
construcţia de locuinţe. Dnul Primar îi răspunde că s-a luat  legătura cu cei de la 
CEZ, care s-au deplasat la faţa locului si urmează să se facă deviz de lucrări, 
urmând să se stabilească cu ce procent va  contribui administraţia  locală, şi ce 
parte  va fi suportată  din partea  celor care au  construcţii in zonă. D.na consilier 
Popescu Filofteia întreabă dacă la  capitolul uliţe şi drumuri săteşti este prinsă şi 
uliţa sătească Valea Ogrăzii şi domnul primar  arată că ceea ce se prezintă este o 
estimare şi în funcţie de realizările la  bugetul local şi de necesităţi se va avea în 
vedere  uliţa respectivă.D.nuil Popescu Vasile  menţionează că s-a aprobat  o 
hotărâre prin care se  interzice autovehiculelor de tonaj greu  să circule  pe  anumite 
drumuri  şi în anumite condiţii  pentru  că strică aceste drumnuri.Dnul primar arată 
că s-a pus  în vedere celor   care exploatează material  lemnos în  zonă si  deşi au 
reparat în mare parte ce au stricat. Nefiind alte  discuţii se supune la  vot şi se 
aprobă în unanimitate bugetul local pe anul 2015. 
            Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii al aparatului 
propriu de specialitate al primarului, se prezintă concluziile din cadrul comisiilor 
reunite, avizul este favorabil, nefiind discutii se  supune la  vot Proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de 
funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului şi se aprobă în 
unanimitate. 
            Se trece la punctul 3  de pe  ordinea de zi-Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea numărului de asistenţi personali  ai persoanelor cu handicap, se prezintă 
concluziile din cadrul comisiilor reunite, avizul este favorabil, nefiind discutii se  
supune la  vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea nr. de asistenti personali 
şi se aprobă în unanimitate.     
            Se trece la punctul 4 de pe  ordinea de zi-Proiect de hotărâre cu privire la 
însuşirea inventarului   bunurilor care aparţin comunei Berislăveşti, se prezintă 
concluziile din cadrul comisiilor reunite, avizul este favorabil. Domnul Primar 
mentioneză că la autofinaţate în satul Rădăcineşti a fost  o solicitare de  casare a 



celor  două saivane care  nu s-a aprobat, întrucât acestea  trebuiau întreţinute in 
mod  corespunzător  si  nu  supuse degradării. Nefiind  alte discutii se  supune la  
vot Proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea inventarului   bunurilor care aparţin 
comunei Berislăveşti şi se aprobă în unanimitate. 
                La punctele  5, 6, şi 7 de pe ordinea de zi se dă citire  rapoartelor  de 
activite ale : viceprimarului, consilierilor locali, a raportului privind starea 
economică , socială şi de mediu  şi a raportului privind modul de gestionare a 
bunurilor apartinând  comunei Berislăveşti.  
                Se trece la punctul  8 de pe  ordinea de zi-Proiect de hotărâre cu privire la 
stadiul  de înscriere a datelor în registrul agricol  şi măsuri pentru eficientizarea  
acestei actvităţi ,se prezintă concluziile din cadrul comisiilor reunite, avizul este 
favorabil, nefiind discutii se  supune la  vot Proiectul de hotărâre cu privire la 
stadiul  de înscriere a datelor în registrul agricol  şi măsuri pentru eficientizarea  
acestei actvităţi, şi se aprobă în ununimitate.                
               Se trece la punctul 9  de pe  ordinea de zi-Proiect de hotărâre  cu privire la 
aprobarea raportului cu activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor 
cu handicap grav pe semestrul II/2014, se prezintă concluziile din cadrul comisiilor 
reunite, avizul este favorabil, nefiind discutii se  supune la  vot Proiectul  de 
hotărâre  cu privire la aprobarea raportului cu activitatea desfăşurată de asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II/2014, şi se aprobă în 
uninimitate. 
                Se trece la punctul 10 de pe  ordinea de zi- Proiect de hotărâre cu privire 
la aderarea Comunei Berislăveşti la Asociaţia Grupului de Acţiune Locală Castra 
Traiana, pe perioada 2014=2020, se prezintă concluziile din cadrul comisiilor 
reunite, avizul este favorabil, nefiind discutii se  supune la  vot Proiectul de 
hotărâre cu privire la aderarea Comunei Berislăveşti la Asociaţia Grupului de 
Acţiune Locală Castra Traiana, pe perioada 2014=2020.                    
                Se trece la punctul  11 de pe  ordinea de zi- Proiect de hotărâre cu privind 
aprobarea solicitării de prelungire a  Scrisorii de Garanţie de la Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, în 
conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiţiei „ Refacerea  
si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010 Dc 15 si Dc 
16, in Comuna Berislăveşti ,Judeţul Vâlcea, se prezintă concluziile din cadrul 
comisiilor reunite, avizul este favorabil, nefiind discutii se  supune la  vot Proiectul 
de hotărâre  privind aprobarea solicitării de prelungire a  Scrisorii de Garanţie de la 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii 
SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiţiei 
„ Refacerea  si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 
2010 Dc 15  Dc 16, in Comuna Berislăveşti ,Judeţul Vâlcea, şi se aprobă în 
unanimitate. 
                Se trece la punctul  12 de pe  ordinea de zi- Proiect de hotărâre cu privire 
la aprobarea  iniţierii procedurilor legale de contractare de către Consiliul local  
Berislăveşti  a unui împrumut în scopul  finalizării proiectului ” Dotarea serviciului 



voluntar pentru situaţii de urgenţă în comuna Berislăveşti”, se prezintă concluziile 
din cadrul comisiilor reunite, avizul este favorabil, nefiind discutii se  supune la  
vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  iniţierii procedurilor legale de 
contractare de către Consiliul local  Berislăveşti  a unui împrumut în scopul  
finalizării proiectului ” Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în 
comuna Berislăveşti”, şi se aprobă în unanimitate. 
                Se trece la punctul  13 de pe  ordinea de zi-Proiect de hotărâre cu  privire 
la aprobarera modului de utilizare  a sumei reprezentănd  redevenţa pt. închiriere a 
pajiştilor, se prezintă concluziile din cadrul comisiilor reunite, avizul este favorabil, 
nefiind discutii se  supune la  vot Proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarera 
modului de utilizare  a sumei reprezentănd  redevenţa pt. închiriere a pajiştilor şi se 
aprobă în  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 


