
* PROCES VERBAL

lncheiat 03 FEBRUARIE 2014 in sedinta ordinara a Gonsiliului
Local Brusturi convocata in ,baza Dispozitiei Primarului nr' 10 din
30.01 .2014, cu invitatii personale inregistate sub nr. 512 din
30.01.2014.

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 privind adoptarea bugetelor locale , pe

surse de finantare , pentru anul 2014'
2.Discutarea unor cereri.
3.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 lgnat Petru , da cuvantul
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 continuare domnul presedinte de sedinta domnul consilier
lgnat Petru da cuvantul doamnei Giubotariu Maria sa prezinte
materialele de la primul punct al ordinii de zi si anume Raport privind
necesitatea adoptarii bugetului local pentru anul 2014 si Proiect de
hotarare privind adoptarea bugetelor locale ,pe surse de finantare
,pentru anul 2014.

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

Raportul de avizare a comisiei juridice este prezentat de
domnul consilier Damian Catalin Gonstantin este avizat favorabil cu
un amendament.

Raportul de avizare a comisiei pentru invatamant
,sanatate,cultura si protectie sociala este prezentat de doamna
consilier Gavriloae Marinela si este avizat favorabil cu un
amendament.

ln continuare are cuvantul domnul Bahneanu loan Seful



Posturir de politie Brusturi cire prezinta o cerere prin care solicita
montarea unor camere video pe raza comunei Brusturi .

Domnul consilier Lozonschi loan arata ca propunerea facuta
este buna si intreaba cam cat ar costa o camera si de unde ar fi
posibilitatea de a lua bani pentru aceste camere .primeste raspuns de
la domnul primar ca aceasta costa in jur de 2500 lei dar banii la buget
sunt putini si urmeaza ca la o rectificare de buget sa se tina cont de
aceasta propunere.Arata ca aceasta lucrare trebuie executata cu o
firma autorizata.

Domnul consilier Gavriloaia Gheorghe arata ca sunt mult mai
multe lucruri de achizitionat inafara camerelor video ca de exemplu sa
se .monteze bariere pe drumurile publice pentru restrictionarea
masinilor de mare tonaj .Propune sa se achizitioneze o camere la
scoala Brusturi de catre scoala .

ln continuare are cuvantul
sa se aloce bani pentru biserica
2014 sa faca sfintirea acesteea.

Domnul consilier Lozonschi loan arata ca inca din anul trecut s-
a discutat de un fond de rezerva pentru unele situatii de urgenta si
solicita sa se gaseasca posibilitatea de a se face acest fond.

Nemaifiind discutii se trece la vot si se supune spre aprobare
Proiectul de hotarare privind adoptarea bugetelor locale , pe surse de
finantare , pentru anul 2O14 cu amendamentul adus de comisia
economica si se respinge cu un numar de 5 voturi pentru si g voturi

preotul Gavriloae Dinu care solicita
din Brusturi care urmeaza in anul

contra
Se supuneDe supune la vot protectul de hotarare privind adoptarea

bugetelor locale , pe surse de finantare , pentru anul 20i4 cu
la vot Proiectul de hotarare

amendamentul comisiei juridice si se adopta cu un numar de g voturi ,'

pentru si 5 voturi impotriva .

ln continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi si are
cuvantul domnul primar Lozonschi Daniel care prezinta doua cereri
pentru inchirierea unui spatiu din incinta dispensarului poiana in
vederea deschiderii unui punct farmaceutic sau farmacie .una din
cereri este depusa de sc ALtopLANT FARMAGIA FAMtLtEt sRL , cu
sediul in comun a Brusturi, judeful Neam! iar cealalta este depusa de
SC MATRESCU SRL cu sediul in comuna Boroaia, judelul Suceava .

Supusd la vot cererea SG MATRESCU SRL nu este aprobita.
Se supune la vot prima cerere depusa de SG ALIOPLANT

FARMACIA FAMILIEI SRL si se aproba cu unanimitate de voturi .



se trece la ultimur punct ar ordinii de zi si anume discutii
,intrebqri , interpelari .

Nemaifiind alte discutii sedinta isi incheie lucrarile.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal .
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