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PROCES VERBAL

lncheiat 23 IANUARIE 2014 in sedinta ordinara a Consiliului
Local Brusturi convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.7 din
17.01.2014, cu invitatii personale inregistate sub nr. 268 din
17.01.2014.

Domnul primar Lozonschi Daniel deschide lucrarile sedintei
si arata ca sedinta este statutara fiind prezenli 13 consilieri din
totalul de 13 in functie .

ln continuare domnul primar propune urmatoarea ordine de zi :

l.Proiect de hotarare pentru prorogarea termenului prevazut
la art.l din Hotarare a nr. 17 din 03.04.201 3 privind aprobarea solicitarii
unei Scrisori de garantare de la Fondul National de Garantare a

Creditelor pentru lntreprinderile Mici si Mijlocii SA in valoare de
3.487.941,61ei

2.Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor prestate de SC

ECO TG SRL Tg. Neamt ,pentru activitatea de colectare ,transport si
depozitare temporara a deseurilor .

3.Proiect de hotarare pentru stabilirea locurilor destinate
pentru desfasurarea adunarilor publice in comuna Brusturi '

4.Proiect de hotarare privind actualizarea componentei
comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in
comuna Brusturi .

5.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de
aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare si
nealimentare in caz de mobilizare si de razboi .

' 6.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea
actului constitutive si statutului Asociatiei de Dezvoltare
lnterqomunitara,,AQUA NEAMT".

7. Proiect de hotarare privind inchirierea directa a suprafetei
de 4500 m.p teren intravilan ,proprietate publica a comunei Brusturi,
in vederea infiintarii unei baze de productie'organizare de santier de
catre SG CONEST SA lASl pdjudecatoare a licitatiei din cadrul
programului -masura 125 b -,,Modernizare drumuri forestiere comuna
Brusturi , judetul Neamt ".
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S.Diverse. Discutii , intrebari , interpelari .

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba fiecare punct in
parte cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti

Domnul presedinte de sedinta domnul consilier lgnat Petru ,

da cuv'antul doamnei secretar Dirloman Viorica, pentru a da citire
procesului verbal din sedinta anterioara si consulta domnii consilieri
daca au obiectii la intocmirea procesului verbal si canstatand ca nu

sunt, il supune sPre aProbare.
ln iontinuare domnul presedinte de sedinta domnul consilier

lgnat Petru da cuvantul domnului primar Lozonschi Daniel sa
prezinte materialele de la primul punct al ordinii de zi si anume "
Froiect de hotarare pentru prorogarea termenului prevazut la art.1 din
Hotararea nr. 17 din 03.04.2013 privind aprobarea solicitarii unei

Scrisori de garantare de la Fondul National de Garantare a Greditelor
pentru lntreprinderile Mici si Mijlocii SA in valoare de 3'487.941,5 lei' 

Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier
Gavriloaia Gheorghe pentru comisia economica si este avizat
favorabil.

Se trece la discutii pe baza materialelor prezentate .

Are cuvantul domnul consilier Obreja Constantin care intreaba
care este data la care trebuie terminate lucrarea '

. Primeste raspuns de la domnul primar Lozonschi Daniel '
Nemaifiind discutii se supune la vot Proiectul de hotarare

pentru prorogarea termenului prevazut la art.1 din Hotararea nr. 17 din
bs.O+.Zbls privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de -

la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru lntreprinderile
Mici si Mijlocii SA in valoare de 3.487.941,6 lei si se adopta cu
unanimitate de voturi .

ln continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi si are
cuvantul domnul primar Lozonschi Daniel care prezinta Proiectul de
hotarare privind privind ajustarea tarifelor prestate de SC ECO TG

SRL Tg. Neamt ,pentru activitatea de colectare ,transport si depozitare
temporara a deseurilor.

Raportul de avizare este prezentat de doamna consilier
Gavriloaia Marinela pentru comisia de cultura si este favorabil
Pentru comisia economica raportul de avizare care este tot favorabil
este prezentat de domnul consilier Gavriloaia Gheorghe .

Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hotarare privind
ajustarea tarifelor prestate de SC ECO TG SRL Tg' Neamt ,pentru
activitatea de colectare ,transport si depozitare temporara a

deseurilor si se adopta cu unanimitate de voturi .

Domnul presedinte de sedinta domnul consilier lgnat Petru



roaga pe domnul primar Lozonschi Daniel sa prezente materialele de

la functul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare pentru
sta-bilirea locurilor destinate pentru desfasurarea adunarilor publice
in cbmuna Brusturi.

Raportul de avizare a comisiei economice este prezentat de

domnul consilier Damian Catalin -Gonstantin si este favorabil
Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hotarare pentru

stabilirea locurilor destinate pentru desfasurarea adunarilor publice
si se adopta cu unanimitate de voturi'

Se trece la punctul patru al ordinii de zi si are cuvantul
domnul primar Lozonschi Daniel care prezinta Proiectul de hotarare
privind actualizarea componentei comisiei de avizare a cererilor de

organizare a adunarilor publice in comuna Brusturi .

Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier
Damian Catalin Gonstantin si este favorabil '

Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hotarare
privjnd actualizarea componentei comisiei de avizare a cererilor de
organizare a adunarilor publice in comuna Brusturi si se adopta cu
unanimitate de voturi .

.ln continuare domnul presedinte de sedinta roaga pe domnul
primar sa prezinte materialele de la punctual cinci al ordinii de zi si
anume Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de
aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare si
nealimentare in caz de mobilizare si de razboi '

Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Damian
Gatalin Constantin pentru comisia juridica si este favorabil '

Se treee la discutii si are cuvantul domnul consilier Obreja
Constantin care arata ca in comuna Brusturi sunt multe persoane si
ar fi bine sa se faca mai multe spatii unde sa fie asigurate produse
alimentare si industriale rationalizate in caz de razboi .

. Are cuvantul doamna secretara care prezinta mai dataliat
Programul de aprovizionare a populatiei cu principalele produse
alimentare si nealimentare in caz de mobilizare si de razboi

' Nemaifiind discutii se supune la vot Proiectul de hotarare
privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu
principalele produse alimentare si nealimentare in caz de mobilizare
si de razboi si se adopta cu unanimitate de voturi.

ln continuare domnul presedinte de sedinta lgnat Petru da
cuvantul domnului primar pentru a prezenta materialele de la punctul
sase al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
modificarea si completarea actului constitutive si statutului Asociatiei
de Dezvoltare lntercomunitara,,AQUA NEAMT".



Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Damian
Catalin -Gonstantin pentru comisia juridical si este favorabil .

Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hotarare privind
modificarea si completarea actului constitutive si statutului Asociatiei
de Dezvoltare lntercomunitara ,,AQUA NEAMT si se adopta cu
unanimitate de voturi .

Are cuvantul domnul primar care prezinta materialele de la
punctul sapte al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
inchirierea directa a suprafetei de 4500 m'p teren intravilan

,proprietate publica a comunei Brusturi, in vederea infiintarii unei
baze de productie-organizare de santier de catre SC CONEST SA lASl

,adjudecatoare a licitatiei din cadrul programului -masura 125 b -
,,Modernizare drumuri forestiere comuna Brusturi , judetul Neamt ".

Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier -
Gavriloaii Gheorghe pentru cdmisia economica si este favorabil '

Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hotarare privind
inchirierea directa a suprafetei de 4500 m.p teren intravilan
,proprietate publica a comunei Brusturi, in vederea infiintarii unei
baze de productie-organizare de santier de catre SC CONEST SA lASl

,adjudecatoare a licitatiei din cadrul programului -masura 125 b -
,,Modernizare drumuri forestiere comuna Brusturi , judetul Neamt " si
se adopta cu unanimitate de voturi .

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi si anume discutii
,intrebari , interpelari .

Domnul consilier Raucescu Nicolae anunta ca iluminatul
public se stinge prea tirziu

Deasemenea domnul consilier Musteata Gheorghe Romeo arata
ca in satul Poiana sunt arse fqarte multe becuri la iluminatul public si -
solicita inlocuirea acestor becuri .

Domnul consilier Gavriloaia Gheorghe arata ca dataorita
stingerii luminii pe timpul noptii s-a facut mare economie .

Domnul primar tine sa multumeasca Directorului E-on care ne-
a ajutat foarte mult.Roaga pe domnii consilieri ca in sedinta
urmatoare sa prezinte rapoarte de activitate .

Nemaifiind discutii lucrarile sedintei sunt declarate inchise'
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

CONTRASEMNEAZA
Secretar, DiqlomanLy'iorica
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