JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BERISLĂVEŞTI
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2012=2016
PROCES VERBAL,
încheiat azi: 31 iulie 2015
În conformitate cu prevederile art. 39 din legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dispoziţia nr. 165/2015 a Primarului Comunei Berislăveşti, şi a convocatorului
nr.4420 din 24 iulie 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
iulie 2015.
La sedinţă participă un număr de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri in
funcţie, lipsesc domnii consilieri Durescu Marin si Popescu Vasile.
Dnul. presedinte de sedinţă dă cuvântul doamnei secretar, pentru a
prezenta procesul verbal al şedintei anterioare a consiliului local ,din data 28 mai
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 alegerea presedintelui de sedinta.
2.-Proiect de hotarare cu privire la suplimentarea sumei pentru Parohia Scaueni
Robaia, Biserica Robaia.
3.-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea pretului de vanzare, catre populatie, a
materialului lemnos , marcat pe pasunile comunale.
4.-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului cu activitatea desfasurata
de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I/2015.
Se propune introducerea pe ordinea de zi a doua noi puncte ,dupa cum
urmeaza:
1.-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cresterii salariale in procent de 12% a
angajatilor din aparatul propriu de specialitate al primarului.
2. Proiect de hotarare privitor la: transformarea,in conditiile legii, a postului unic de
bibliotecar I, in postul unic de bibliotecar IA, ca urmare a promovarii in grad.

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, inclusive celor
doua puncte introduse conform art. 44 din legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se aproba in
unanimitate.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, si se fac propuneri pentru
alegetrea presedintelui de sedinta: dl consilier Necsoiu Vasile il propune pe dl
consilier Ivan vasile care este ales presedinte de sedinta.. 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
suplimentarea sumei pentru Parohia Scaueni Robaia, Biserica Robaia. Dl Primar
arata ca la lucrarile de la biserica din satul Robaia, s-a constatat ca suma necesara
pentru lucrarile propuse este mai mare, intrucat a fost necesara o cantitate mai
mare de tabla pt. acopesrisul bisericii precum si pentru clopotnita. Arata ca mai
este necesar, estimativ, de o suma de 50.000 lei . Se supune la vot Proiectul de
hotarare cu privire la suplimentarea sumei pentru Parohia Scaueni Robaia, Biserica
Robaia si se aproba in unanimitate.
Se trece la puntul 3 de pe ordinea de zi; 3.-Proiect de hotarare cu privire la
stabilirea pretului de vanzare, catre populatie, a materialului lemnos , marcat pe
pasunile comunale.Dl primar arat ca se intentioneaza marcarea unei cantitati de
circa 250 mc material lemnos de esenta mesteacan, prin care sa se realizeze
igienizarea pasunii din punctul Varatica, material lemnos care v-a fi vandut prin
licitatie. Deasemenea nefiind alte discutii se supune la vot Proiectul de hotarare cu
privire la stabilirea pretului de vanzare, catre populatie, a materialului lemnos ,
marcat pe pasunile comunale si se aproba in unuanimitate.
Se trece la punctul 4 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 I/2015, 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 I/2015, şi se aprobă în
uninimitate.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.-Proiect de hotarare cu privire
laaprobarea cresterii salariale cu un procent de 12% al aparatului propriu de
specialitate al Primarului Comunei Berislavesti.Dl primar arata ca intrucat sunt
respectate conditiile legale cu privire la incadarea in bugetul aprobatsi in limita
cheltuielilor de personal, cresterea prevazuta va fi pentru tot aparatul de
specialitate. Se da citire materialului , avizul este favorabil si se aproba in

unanimitate Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea cresterii salariale in
procent de 12% a angajatilor din aparatul propriu de specialitate al primarului.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotarare privitor la:
transformarea,in conditiile legii, a postului unic de bibliotecar I, in postul unic de
bibliotecar IA, ca urmare a promovarii in grad.Se da citire materialului
intocmit,precum si a raportului final incheiat ca urmare a organizarii la Primaria
Comunei Berislavesti in data de 27 iulie 2015 a examenului de promovare in grad
a bibliotecarului, nu sunt alte discutii, se supune la vot si se aproba in unanimitate
Proiectul de hotarare privitor la: transformarea,in conditiile legii, a postului unic de
bibliotecar I, in postul unic de bibliotecar IA, ca urmare a promovarii in grad.
În încheiere Domnul Primar arată modul de îndeplinire
adoptate în ultima şedinţă de consiliu.
Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
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