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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. 99/2015 a Primarului Comunei Berislăveşti, şi a convocatorului 
nr.2330 din 23 aprilie 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 
aprilie  2015. 
              La sedinţă participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri 
in funcţie, lipseste  , motivat, domnul consilier Popescu Vasile. 
               Dnul. presedinte de sedinţă dă cuvântul doamnei secretar, pentru a 
prezenta procesul verbal al şedintei anterioare a consiliului local ,din data 30 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 hotarare cu privire la aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 
2015-2016. 
2.-Proiect de hotarare cu privire la  modificarea Statului de functii al aparatului 
propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislavesti. 
3.-Proiect de hotarare cu privire la trecerea unor  imobile (terenuri) din domeniul 
public al Comunei Berislavesti in domeniul privat al Comunei Berislavesti. 
             In conformitate cu prevederile art. 43 din legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
se propune introducerea unui nou punct pe ordinea  de zi, respectiv Proiect de 
hotarare cu privire la aprobarea costurilor pentru eliberarea atestatului de 
producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. 
             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 faptul ca 
in urma solicitarii  nr.1982/7 aprilie 201 a Primariei comunei Berislavesti, Scoala 
Gimnaziala Comuna Berislavesti a subliniat faprul ca la mentinerea  formei 
propuse se vor incadra  la  limita  cu cheltuiala de personal pentru anul 2015. 
            Se supune la vot proiectul de hotarare cu privire la aprobarea retelei scoalre 
pentru anul 2015-2016 in comuna Berislavesti  si se aproba in unanimitate. 
 
 



           
     Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare cu privire la  
modificarea Statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului 
Comunei Berislavesti, avizul este favorabil. Se prezinta  ca in data de 15 aprilie 
2015 la  sediul primariei Comunei Berislavesti a fost organizat concurs pentru 
promovarea in grad  profesional a  patru  functii de inpector,clasa I grad asistent  in 
functii de inspector,clasa I, grad profesional principal, 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 
trecerea unor  imobile (terenuri) din domeniul public al Comunei Berislavesti in 
domeniul privat al Comunei Berislavesti. 
Se da citire concluziilor din cadrul comisiilor reunite ,avizul este favorabil si se 
aproba in unanimitate. 
            Se trece la punctul 4 de pe  ordinea de zi , Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea costurilor pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol. Se  precizeaza ca suma  totala este 
de 80 de lei, suma in care este inclusa  si taxa de deplasare in teren a  comisiei  
stabilite prin dispozitia primarului pentru  a se deplasa la fata locului sa constate 
existenta produselor .  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. 
 
 
               PRESEDINTE DE SEDINTA,                               SECRETAR, 
 
 

    CONSILIERI 


