
ROMANIA                                                                                                

JUDEŢUL GORJ  

COMUNA  BERLEȘTI  

PRIMAR,  

 

DISPOZIŢIA 

Nr.75 din 17 februarie 2023 

 privind convocarea Consiliului Local Berlești, judeţul Gorj, în şedinţă ordinară pe 

data de 24 februarie 2023 

  

 

          Primarul comunei Berlești , judeţul Gorj, domnul Iulian BERLESCU;  

          Având în vedere:  

            - prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin. (1), lit. a), alin. (5), din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ;     

           - prevederile art.25, alin.(1) și art.26 alin.(1), lit.a) din Regulamentul de organizare 

si funcţionare al Consiliului Local Berlești, judeţul Gorj; 

 

 In temeiul art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, emite următoarea 

 

DISPOZIŢIE: 

 

           Art.1. (1) Se convocă Consiliul Local Berlești, judeţul Gorj, în şedinţă ordinară în 

data de 24 februarie 2023, ora 15,00 în sala de şedinţă a Consiliului Local Berlești, din 

cadrul Primăriei comunei Berlești, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta 

dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.  

 (2) Desfășurarea ședinței va avea loc cu participarea fizică a consilierilor locali și 

cu participare electronică prin mijloace electronice doar pentru consilierii locali care nu se 

pot prezenta din motive medicale.  

Art.2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul 

Primăriei comunei Berlești, fiind puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace 

electronice sau pe suport de hârtie.  

 (2) Proiectele de hotărâre se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului local al comunei Berlești în baza competențelor acestora, conform mențiunilor 

înscrise în Anexa la prezenta dispoziție.   

 (3) Membrii Consiliului Local Berlești sunt invitați să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectelor de hotărâre.  

 Art.3. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă 

în termenul prevăzut de lege. 

 Art.4. Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului – Județul Gorj, 

Primarului comunei Berlești, consilierilor locali și se aduce la cunoștință publică prin 

afișare.       

         

                    Emisă astăzi, 17.02.2023 

 P R I M A R, 

         Iulian BERLESCU                                            CONTRASEMNEAZĂ,                     
                               Secretar general comună  

                                                                                       Eugen ARGESANU                              
 

 



ROMANIA 

Județul  GORJ 

COMUNA BERLEȘTI 

PRIMAR,            Anexă la Dispoziția Primarului  

          Nr.75 din 17.02.2023 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Berlești, convocată în data de 24 

februarie 2023, ora 15,00 

  

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri al acțiunilor edilitar-

gospodărești desfășurate pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Berlești, Județul Gorj, în 

anul 2023;  

Inițiator proiect: Iulian Berlescu - primarul comunei; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar ca ajutor de înmormântare 

doamnei Murărețu Lucia din comuna Berlești, sat Scurtu, județul Gorj 

Inițiator proiect: Lihu Iustin – consilier local; 

 

 

Proiectele de hotărâre a fost transmise  spre avizare:  

 Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţeneşti -  punctele nr. 1 - 2;    

 Comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism – punctele nr.1 - 2;    

 Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport -  punctele nr.1 - 2;    

  

 

 PRIMAR,  

        Iulian BERLESCU              CONTRASEMNEAZĂ / REDACTAT 

                   Secretar general comună  

                                                    Eugen ARGEȘANU  

    

 

 

 


