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PROCES – VERBAL 

 Încheiat azi, 17 februarie 2023, cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei extraordinare 

convocată de îndată 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 îndată, de Primarul comunei 

Berlești, pe data de 17 februarie 2023, ora 11,00, potrivit Dispoziţie nr.71 din 16 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 16.02.2023.  

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 consiliului local are loc în sala de ședință, a 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.71 din 16.02.2023 la avizierul Primăriei comunei Berlești, conform procesului verbal de afişaj nr. 

947 /16.02.2023 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 extraordinare a consiliului local din data de 09.02.2023, proces-verbal ce a 

fost pus la dispoziția consilierilor locali prin afișare la avizierul primăriei.  

 Procesul-verbal al ședinței extraordinare a consiliului local convocată în data de 09.02.2023, 

se aprobă, fără modificări, cu 9 (nouă) voturi pentru.  

 La ședință sunt prezenți 9 (nouă) 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    - absent 

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 

convocată de îndată a Consiliului local Berlești, care cuprinde următoarele:  

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului   Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale în cadrul Școlii Gimnaziale Lihulești  și a cheltuielilor legate de proiect;  

Inițiator: Primar Iulian Berlescu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție  Sprijinirea accesului Comunei Berlești la energie verde prin realizarea investiției în 

producerea de energie regenerabilă  

Inițiator: Primar Iulian Berlescu.  

3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului  Sprijinirea accesului Comunei 

Berlești la energie verde prin realizarea investiției in producerea de energie regenerabilă .  

Inițiator: Primar Iulian Berlescu.  

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 convocată de îndată a Consiliului Local Berlești  din data 

17.02.2023, este aprobată în integralitate, cu 9 voturi pentru.  

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta Proiectul de hotărâre aprobarea proiectului   

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale în cadrul Școlii Gimnaziale Lihulești  

și a cheltuielilor legate de proiect.  

Domnul Primar Berlescu Iulian: Pe Componenta C15 – Educație, intenționăm să depunem un 

proiect pentru creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea 

infrastructurii educaționale și a dotărilor aferente.  

A fost întocmit la nivelul Școlii Gimnaziale Lihulești, Analiza de nevoi privind dotarea cu 

mobilier, materiale didactice și echipamente digitale care a fost înaintată și avizată la Inspectoratul 

Școlar Județean Gorj. 

Prin proiect se propune dotarea sălilor de clasă cu mobilier, echipamente TIC, materiale 

didactice învățământ preșcolar, echipamente, instalații, aparatură sportivă, etc. dotarea laboratorului de 

informatică și a laboratorului de științe (fizică, chimie, biologie). 

Pentru depunerea cererii de finanțare pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Berlești este necesar 

adoptarea unei hotărâri a consiliului local pentru aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect. 

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

cineva împotrivă ? Se abține cineva ?  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  proiectului   Dotarea cu mobilier, materiale didactice 

și echipamente digitale în cadrul Școlii Gimnaziale Lihulești  și a cheltuielilor legate de proiect, se 

aprobă cu 9 voturi pentru, 0 (zero)  abțineri, 0 (zero)  voturi împotrivă, din totalul celor 9 (nouă) 

consilieri  prezenți și din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

Punctul 2 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție  Sprijinirea accesului Comunei Berlești la energie verde prin realizarea 

investiției în producerea de energie regenerabilă  . 



Domnul Primar : Acest proiect   Sprijinirea accesului Comunei Berlești la energie verde prin 

realizarea investiției in producerea de energie regenerabilă  l-am dezbătut și aprobat și în ședința 

consiliului local din luna ianuarie 2023.  

Având în vedere că a fost suplimentată suma destinată UAT –urilor  prin Programul Sprijinirea 

accesului UAT și al organizațiilor din GAL, la „energie verde , prin realizarea de investiții în 

domeniul energiei regenerabile și/sau pentru economisirea energiei, de la 35.000 euro la 45.000 euro, a 

fost actualizat studiu de fezabilitate rezultând următorii indicatori tehnico-economici:  

 a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 

totalizator; 

Valoarea totală a investiției este de: (valorile conțin TVA (5%): 226413,00 lei  din care 

construcţii-montaj (C+M) =24657,00 la data de 17 1anuarie 2023 :  1 euro = 4,9314 lei. 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

Eșalonarea investiției (INV/C+M) (valorile conțin TVA): - anul 1 = 226413,00 lei  

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Grupul țintă:  Angajații si personalul Primăria Berlești 

Beneficiari direcți:  personalul angajat Primăria Berlești unde se vor realiza masurile de 

economie circulara și toți locuitorii comunei. 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de realizare: 3 luni. 

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

cineva împotrivă? Se abține cineva?   

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție  Sprijinirea accesului Comunei Berlești la energie verde prin realizarea investiției in 

producerea de energie regenerabilă  se aprobă, în integralitate,  cu 9 voturi pentru. 

Doamna președinte de ședință: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului 

„Sprijinirea accesului comunei Berlești la energie verde prin realizarea investiției in producerea de 

energie regenerabilă . 

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate din cadru Consiliului 

Local Berlești.  

Domnul Primar: Pentru depunerea proiectului, conform Ghidului de solicitantului pentru 

submăsura 19.2. este necesară hotărârea consiliului local de implementare a proiectului cu referire la 

următoarele puncte:  

1.Implementarea proiectului « Sprijinirea accesului comunei Berlești la energie verde prin 

realizarea investiției in producerea de energie regenerabila" , finanțat prin 19.2, axa LEADER, prin 

intermediul măsurii 19.2 – 2/5C – „Sprijinirea accesului UAT si al organizațiilor din GAL, la „energie 

verde , prin realizarea de investiții in domeniul energiei regenerabile si/sau pentru economisirea 

energiei . 

2.Aprobarea necesității, oportunității și potențialului economic al investiției;   

3.Aprobarea cheltuielile aferente Proiectului care se prevăd în bugetul local pentru perioada 

de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 

PNDR., potrivit legii; 

4.Consiliul Local al comunei Berlești, județul Gorj, se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăți; 

2.Numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcţi;  



3.Aprobarea caracteristicilor tehnice ale proiectului de  Sprijinirea accesului comunei 

Berlești la energie verde prin realizarea investiției in producerea de energie regenerabila"  ;  

4.Aprobarea Listei agenților economici deserviți direct de investiția  Sprijinirea accesului 

comunei Berlești la energie verde prin realizarea investiției in producerea de energie regenerabila";  

5. Asigurarea cofinanțării proiectului, dacă este cazul.  

6. Desemnarea reprezentatului legal al comunei care, potrivit legii, este domnul Berlescu 

Iulian,  primarul comunei Berlești, în calitatea sa de ordonator principal de credite și care reprezintă 

comuna in relația cu AFIR;  

7. Comuna Berlești, nu se afla in incapacitate de plata sau insolventa 

Doamna președinte de ședință: Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? 

Se abține cineva?   

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție  Sprijinirea accesului Comunei Berlești la energie verde prin realizarea investiției in 

producerea de energie regenerabilă  se aprobă, în integralitate, cu 9 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  

 


