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PROCES – VERBAL 

 Încheiat azi, 09 februarie 2023, cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al comunei Berlești 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.135, alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al 

comunei Berlești se întruneşte în şedinţă extraordinară, convocată de Primarul comunei Berlești, pe 

data de 09 februarie 2023, ora 15,00, potrivit Dispoziţie nr.66 din 03 februarie 2023.  

 Potrivit prevederilor art.134 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a 

făcut, prin intermediul secretarului general al comunei Berlești, prin mijloace electronice e-mail, 

telefonic și în scris, în data de 03.02.2023.  

Odată cu notificarea convocării, au fost puse la dispoziţia consilierilor locali materialele 

înscrise pe ordinea de zi a şedinţei.  

 Documentul de convocare cuprinde data, ora și locul desfăşurării ședinței, proiectul ordinii de 

zi, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, modalitatea prin care sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali, indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele 

de hotărâre și invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre. 

 Şedinţa are loc în sala de ședință a consiliului local, începând cu ora 15,00, este publică, iar 

lucrările se desfăşoară în limba română.  

 Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor comunei prin afișarea Dispoziţie 

nr.66 din 03.02.2023 la avizierul Primăriei comunei Berlești, conform procesului verbal de afişaj și 

prin postare pe site-ul www.primariaberlesti.ro. 

În conformitate cu prevederile art.138, alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare, la începutul ședinței este supus aprobării consiliului local 

procesul-verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 27.01.2023, proces-verbal ce a fost 

pus la dispoziția consilierilor locali prin afișare la avizierul primăriei.  

 Procesul-verbal al ședinței ordinare a consiliului local convocată în data de 27.01.2023, se 

aprobă, fără modificări, cu 10 (zece) voturi pentru.  

 La ședință au fost prezenți 10 (zece) consilieri locali din totalul celor 11 consilieri în funcție, 

ședința fiind legal constituită, potrivit art.137, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:  

 PASCHIA VIOREL     - prezent, 

ȚIMURLEA NICOLAE    - prezent 

LIHU TEODOR – FLORIN     - prezent 

ȘOȘOI GHEORGHE      - prezent 

DUMITRAȘCU MARIA     - prezent 

POPESCU DANIEL      - prezent 

GARCEA FLORIN – CĂTĂLIN    - prezent 

LIHU IUSTIN      - prezent 

GHICIOI VIRGIL      - prezent 

LIHU-OANĂ LEONTIN     - prezent 

http://www.primariaberlesti.ro/


MATEI CONSTANTIN     - absent 

Lista cu prezența consilierilor locali la ședința de îndată a consiliului local,  constituie anexă la 

prezentul proces-verbal.    

 La ședința consiliului local participă în calitate de invitat, domnul Iulian Berlescu, primarul 

comunei Berlești, județul Gorj.   

 De asemenea, participă la ședință, conform legii, secretarul general al comunei Berlești, 

domnul Argeșanu Eugen.   

 Ședința este condusă de doamna consilier Maria Dumitrașcu, care în calitate de președinte de 

ședință, declară deschisă ședința.  

Doamna Președinte de ședință, dă citire proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare a 

Consiliului local Berlești, care cuprinde următoarele:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj,  pe 

anul 2023;  

Inițiator proiect: Iulian Berlescu - primarul comunei; 

   2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al 

U.A.T. Berlești, județul Gorj și  declararea de uz și interes public a imobilului cu nr. cadastral 36679, 

înscris în cartea funciara 36679, situat în comuna Berlești, sat Parau Viu, str. Principală, nr.16, județul 

Gorj;  

Inițiator proiect: Iulian Berlescu - primarul comunei;   

După prezentarea ordinii de zi aceasta este supusă aprobării consiliului local. Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă ? Se abține cineva ?  

 Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Berlești  din data 09.02.2023, este 

aprobată în integralitate, cu 10 voturi pentru.  

Se dă cuvântul domnului primar în calitate de ordonator principal de credite pentru a prezenta  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj,  pe anul 

2023.  

Domnul Primar Berlescu Iulian: Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile de specialitate 

din cadrul consiliului local.   

Bugetul local pe anul 2023 este în sumă de 12.634 mii lei la partea de venituri şi 12.641,70 mii 

lei la partea de cheltuieli, diferenţa de 7,70 mii lei fiind acoperită din soldul excedentului anului 2022. 

Bugetul este structurat pe 2 secţiuni după cum urmează: 

1.Secţiunea funcţionare : venituri în sumă de 5.336 mii lei şi cheltuieli în sumă de 5.336 mii 

lei;  

2.Secţiunea dezvoltare : venituri în sumă de 7.298 mii lei şi cheltuieli în sumă de 7.305,70 mii 

lei. 

Bugetul local al comunei, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole este prevăzut în anexa 

nr.1 la proiectul de hotărâre, iar la cheltuieli detaliat pe capitole, subcapitole şi articole ,este prevăzut 

în anexa nr.2 , la proiectul de hotărâre.  

Trebuie menţionat faptul că, realizarea cheltuielilor planificate depinde de realizarea 

veniturilor, ca urmare la partea de venituri se poate depăşi planul, pe când la partea de cheltuieli limita 

este maximă. 

1.SECŢIUNEA FUNCŢIONARE  

VENITURI ÎN SUMĂ DE 5.336 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

- impozit pe venit din transfer de proprietate (cod 03.02.18) – 4 mii lei  

- cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) – 214 mii lei  

- cote defalcate din impozitul pe venit ( cod 04.02.04 ) – 679 mii lei 

- sume repartizate din fondul la dispoziția CJ ( cod 04.02.05 ) – 535 mii lei  

- impozit pe clădiri (cod 07.02.01) – 46,30 mii lei  

- impozit pe teren cod (07.02.02) – 178,50 mii lei 

- sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuielilor descentralizate (cod 11.02.02) – 1 718 mii lei  



- sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) – 917 mii lei  

- impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02) – 117,90 mii lei  

- venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30.02.05.30) –  7,70 mii lei  

- venituri din prestări de servicii (cod 33.02.08) – 400 mii lei  

- venituri din taxe administrative  (cod.34.02) – 723,30 mii lei  

- venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate cf. dispoziţiei legale (cod 35.02.01.02) – 64 mii lei  

- alte venituri (cod.36.02.50) –1.085,80 mii lei  

- ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibili petrolieri ( cod 42.02.34) – 340  

mii lei  

-subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății – 71,50 mii lei 

-Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul 

Programului național de cadastru și carte funciară – 500 mii lei  

–  vărsăminte din secţiunea funcţionare pentru finanţarea secţiunii dezvoltare a bugetului local (cod 

37.02.03)  - 2.266 mii lei . 

Secțiunea de funcționare la partea de venituri este supusă la vot și aprobată cu 10 voturi pentru 

din totalul celor 10 consilieri prezenți și din totalul celor 11 consilieri în funcție.  

CHELTUIELI TOTALE 5.336 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

Cap.51- Autorităţi executive (cap.51.02.01.03) – TOTAL 1 726 mii lei  

- Chelt.de personal (10) – 1 187  mii lei  

- Chelt. materiale (20) – 539 mii lei  

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru, din totalul celor 10 consilieri prezenți la 

ședință. 

Cap.65 - ÎNVĂŢĂMÂNT (cap.65.02) – TOTAL 645,50 mii lei  

- Chelt. de personal (10) – 10  mii lei  

- Bunuri și servicii (20) – 338,50 mii lei 

- Asistenţă socială (57)  – 49 mii lei  

- Burse (59) – 257 mii lei  

Supus la vot capitolul se aprobă cu 9 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți. Se 

abține domnul consilier Garcea Florin-Cătălin. 

Cap.66 - SĂNĂTATE (cap.66.02) – TOTAL 71,50 mii lei  

- Chelt. de personal (10) – 71,50  mii lei  

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru, din totalul celor 10 consilieri prezenți la 

ședință. 

Cap.67 – CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cap.67.02) – TOTAL 50 mii lei  

- Bunuri și servicii (20) – 50 mii lei 

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și din 

totalul celor 11 consilieri în funcție.  

Cap.68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ – TOTAL 1.990 mii lei  

Chelt.de personal (10) – 1 188 mii lei  

Transferuri (57) – 802 mii lei din care  

– Ajutoare încălzire (cap.68.02.15.01) –340  mii lei  

- Asistenţă socială în caz de invaliditate (cap.68.02.05.02) – 442 mii lei  

- Ajutoare urgență (68.05.50.50)– 20  mii lei 

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și 

din totalul celor 11 consilieri în funcție.  

Cap.70 LOCUINŢE, SERV. ŞI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 465 mii lei 

Chelt. materiale (20) – 465 mii lei  

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și 

din totalul celor 11 consilieri în funcție.  



Cap.74 PROTECŢIA MEDIULUI – TOTAL 226 mii lei  

Chelt. materiale (20)– total – 226 mii lei  

a) Salubritate (cap.74.02.05.01) – total – 226 mii lei  

b) Cap.84 TRANSPORTURI – TOTAL 153 mii lei  

Chelt. materiale (20) ( cap. 84.02.03.03) – 153 mii lei 

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și 

din totalul celor 11 consilieri în funcție.  

1. SECŢIUNEA DEZVOLTARE 

 VENITURI TOTALE = 7.298 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:  

- Finanţare program naţional de dezvoltare locală (cod 42.02.65) – 5.032 mii lei  

- Vărsăminte din secţiunea funcţionare (cod 37.02.04) – 2.266 mii lei 

Supusă la vot secțiunea de dezvoltare se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri 

prezenți și din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

CHELTUIELI TOTALE = 7.305,70 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:  

Cap.51- Autorităţi executive - TOTAL = 150 mii lei 

Cheltuieli de capital - 150 mii lei  

- Construcții ( 71.01.01 ) – 100  mii lei 

- Alte active fixe ( 71.01.30 ) – 50 mii lei 

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și 

din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

Cap.65 - ALTE CHELT. ÎN DOM. ÎNVĂŢĂM – TOTAL = 150 mii lei  

Cheltuieli de capital – 150 mii lei  

- Construcții ( 71.01.01 ) – 150  mii lei 

Supus la vot capitolul se aprobă cu 9 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și din 

totalul celor 11 consilieri în funcție. Se abține domnul consilier Garcea Florin – Cătălin. 

Cap.66 - SĂNĂTATE – TOTAL  50 mii lei  

- Cheltuieli de capital – total 50 mii lei 

- Construcții ( 71.01.01 ) – 50 mii lei 

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și 

din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

Cap.67 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – TOTAL 170 mii lei  

- Cheltuieli de capital – total 170 mii lei 

- Construcții ( 71.01.01 ) – 170 mii  lei 

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și 

din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

Cap.70 - LOCUINŢE, SERV. ŞI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 1.695 mii lei  

Alimentare cu apa ( 70.02.05.01 ) – TOTAL =  1.085 mii lei 

- Construcții ( 71.01.01 ) – 1.085 mii lei 

Alte servicii în domeniul dezvoltării locale (70.50.00)- TOTAL =610 mii lei  

- Construcții ( 71.01.01 ) – 610 mii lei 

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și 

din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

Cap. 74 - CANALIZARE ȘI TRATAREA APELOR REZIDUALE – TOTAL = 3.727,70 mii lei  

Canalizare ( cap. 74.02.06 ) – total – 3.727,70 mii lei  

- Construcții ( 71.01.01 ) – 3.727,70 mii lei  

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și 

din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

Cap. 84 TRANSPORTURI – TOTAL – 1 363 mii lei  

Cheltuieli de capital (cap 84.02.03.03) – total – 1 363 mii lei  

- Construcții ( 71.01.01 ) – 1 363 mii lei 



 

Supus la vot capitolul se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și 

din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

Cele două secțiuni ale bugetului local al comunei Berlești pe anul 2023 se vor echilibra prin 

diminuare cu suma de 2.266 mii lei a transferurilor din Secțiunea Funcționare în Secțiunea Dezvoltare. 

Bugetul estimat pentru anii 2024-2026 este atât la partea de venituri cât şi la partea de 

cheltuieli după cum urmează:  

-2024: Total 4.421,50 mii lei; Funcţionare 4.421,50 mii lei; Dezvoltare …-…….mii lei 

-2025: Total 4.431,50 mii lei; Funcţionare 4.431,50 mii lei; Dezvoltare …-…….mii lei 

- 2026: Total 4.442,50 mii lei; Funcţionare 4.442,50 mii lei; Dezvoltare …-…….mii lei  

Detalierea veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2023 şi a estimărilor pentru anii 2024-2026 se 

regăsesc în anexele 1 şi 2 la proiectul de hotărâre.  
Supus la vot bugetul estimat pentru anii 2024-2026 este atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli, se aprobă cu 10 voturi pentru din totalul celor 10 consilieri prezenți și din totalul celor 11 

consilieri în funcție.  

Doamna Președinte de ședință: Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Este 

cineva împotrivă ? Se abține cineva ?  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023, se aprobă cu 10 voturi 

pentru, (0) zero  abțineri, (0) zero  voturi împotrivă (cu excepția capitolului învățământ care s-a 

aprobat cu 9 voturi pentru și o abținere), din totalul celor 10 (zece) consilieri care au participat la vot și 

din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

Punctul 2 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat 

în domeniul public al U.A.T. Berlești, județul Gorj și  declararea de uz și interes public a imobilului cu 

nr. cadastral 36679, înscris în cartea funciara 36679, situat în comuna Berlești, sat Parau Viu, str. 

Principală, nr.16, județul Gorj.   

Domnul Primar, Iulian Berlescu: Aici este vorba de terenul de sub primăria cea nouă pe care 

dorim sa-l trecem din domeniul privat în domeniul public al comunei pentru a depune un proiect în 

vederea acerării de fonduri nerambursabile. Intenționăm să facem un proiect și să modernizăm sediul 

primăriei care trebuie să fie în patrimoniul public.   

Doamna  Președinte de ședință: Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva ?  

Proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al 

U.A.T. Berlești, județul Gorj și  declararea de uz și interes public a imobilului cu nr. cadastral 36679, 

înscris în cartea funciara 36679, situat în comuna Berlești, sat Parau Viu, str. Principală, nr.16, județul 

Gorj, se aprobă, în integralitate, cu 10 voturi pentru.  

 Doamna Președinte de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a consiliului 

local.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

     CONSILIER              Secretar general comună, 

Maria DUMITRAȘCU                                                  Eugen ARGEȘANU  

 


