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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. 76/2015 a Primarului Comunei Berislăveşti, şi a convocatorului 
nr.1722 din 25 martie 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  
martie  2015. 
                      La sedinţă participă un număr de 10 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 13 martie 
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 hotărâre  cu privire la modificarea  Hotararii nr. 9/2014 cu privire la   
pasunat. 
2.-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru buna 
gospodarire a Comunei Berislavesti. 
3.-Proiect de hotărâre cu privire la modul de organizare a zilei comunitatii si 
omegierea cuplurilor care au implinit 50 de ani de la casatorie. 
             Se propune aprobarea introducerii pe ordinea de zi a unui nou punct ,astfel: 
Proiect de hotarare privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul 
Vâlcea şi mandatarea reprezentantului comunei  Berislavesti în Adunarea 
Generală a Asociaţiei să aprobe şi să semneze Actul Adiţional nr. 1 la 
Statutul Asociaţiei 
            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 concluziilor din 
cadrul comisiilor reunite, avizul este favorabil.La discutii se mentioneaza ca 
cetatenii  din satul Radacinesti au aratat faptul ca proprietarii de ovine nu respecta 
perimetrul destinat pentru pasunatul ovinelor pana la data de 10 iunie si  le  este 
afectata  pasunea destinata  pentru bovine. 
Se  va face adresa  individuala proprietarilor de ovine din satul Radacinesti, prin 
care sa la fie adusa la cunostiinta  hotararea  adoptata , respectiv domnilor: Nutu 
Emanoil, Nutu Constantin, Iorga Petre, Radu Florea, Dinica Aurel si Nita Marian. 



            Se supune la vot proiectul de hotarare cu privire la masurile stabilite pentru 
pasunat si se aproba in unanimitate. 
            Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea Regulamentului pentru buna gospodarire a Comunei Berislavesti. Dl 
Primar mentioneaza ,pe scurt, lucrarile  dispuse    pentru a fi executate cu 
persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, avizul este favorabil, se 
supune la vot aprobarea Regulamentului pentru buna gospodarire a Comunei 
Berislavesti, si se aproba in unanimitate. 
            Se trece la punctul 3  de pe  ordinea de zi- Proiect de hotărâre cu privire la  
modul de organizare a zilei comunitatii si omegierea cuplurilor care au implinit 50 
de ani de la casatorie. Se da citire concluziilor din cadrul comisiilor reunite ,dl 
Mihaescu Ion face apel catre toti membrii consiliului local sa fie  prezenti la 
desfasurarea acestui eveniment. Se supune la vot  proiectul  de hotarare cu privire 
la modul de  organizare a zilei localitatii si omagierea cuplurilor care au implinit 50 
de ani de casatorie si se aproba in unanimitate. 
            Se trece la punctul 4 de pe  ordinea de zi , Proiect de hotărâre cu privire la 
mandatarea reprezentantului Comunei Berislăveşti în Adunarea Generala a 
Asociaţiei de Dezvoltare   Intercomunitară pentru Serviciul de  Salubrizare, se da 
citire materialului intocmit, avizul comisiilor reunite este favorabil, se supune la vot 
proiectul de hotarare  si se aproba in ununimitate. 
             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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