
 

P R O C E S    V E R B A L 

Incheiat astazi 24.11.2015 in sedinta ordinara a  

Consiliului Local Brusturi 

 

 In conformitate cu prevederile  art.39 alin.(4) si ale art.115 alin.(1)  lit.b) din Legea 

Administratiei Publice Locale nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare, prin Dispozitia Primarului nr.320 din 18.11.2015, PRIMARUL a convocat 

Consiliul Local al Comunei Brusturi ,in sedinta ordinara de lucru. 

 La sedinta sunt prezenti :domnul Haisan Ciprian-delegat satesc Poiana,domnul 

Tofan Ilie-delegat satesc Grosi,doamna Macovei Cristina-Presedinta Asociatiei 

Brusturelul,preotii de la Parohiile din comuna cu cativa enoriasi,  precum si 12 consilieri 

locali , sedinta fiind legal constituita si se pot incepe lucrarile. 

Inainte de începerea lucrărilor şedinţei, doamna secretar Viorica Dîrloman, consultă 

consilieri , dacă au obiecţiuni privind întocmirea procesului verbal întocmit la şedinţa 

anterioară , care a fost pus la dispoziţia consilierilor înainte de începerea şedinţei şi 

constatând că nu sunt , îl supune spre aprobare. Procesul verbal se aprobă cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi. 

 Domnul primar Lozonschi Daniel prezinta proiectul ordinii de zi ,conform 

Dispozitiei nr.320 din 18.11.2015 . 

 Se supune la vot ordinea de zi si se aproba fiecare punct in parte cu unanimitate de 

voturi. 

  

  PROIECTE DE HOTARARI: 

  

 1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local aferent anului 2015. 

Domnul presedinte de sedinta, Lozonschi Ioan ,supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.1,privind rectificarea bugetului local aferent anului 2015. 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea 

acestuia. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare  propune adoptarea acestuia. 

Comisia  pentru cultura a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea 

acestuia. 

Domnul Lozonschi Ioan,presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare 

initiat,care a fost adoptat cu unanimitate de voturi . 

 2.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Brusturi-prin 

Consiliul Local  in cadrul programului de imbunatatire a calitatii mediului prin 

impadurirea terenurilor degradate  in judetul Neamt. 



Domnul presedinte de sedinta, Lozonschi Ioan ,supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.2,privind  aprobarea asocierii Comunei Brusturi-prin 

Consiliul Local  in cadrul programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea 

terenurilor degradate  in judetul Neamt. 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare  cu  4 voturi pentru si 1 

impotriva si propune adoptarea acestuia. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare cu  3 voturi pentru si 1 

impotriva si propune adoptarea acestuia. 

Domnul Lozonschi Ioan,presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare 

initiat,care a fost adoptat cu 9 voturi pentru si 3 voturi  impotriva. 

3.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 28.000 lei din bugetul 

local,lacasurilor de cult din comuna Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Lozonschi Ioan ,supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.3,privind alocarea sumei de 28.000 lei din bugetul 

local,lacasurilor de cult din comuna Brusturi  

Comisia economica a avizat proiectul de hotarare cu un amendament. 

Comisia pentru cultura a avizat proiectul de hotarare cu un amendament. 

Se trece la discutii si are cuvantul Parintele paroh de la Biserica pe stil nou Grosi 

care spune ca banii la parohii se strang mult mai usor de la o biserica mai mare decat una 

mai mica,intrucat sunt mai multi enoriasi,iar cheltuielile sunt aceleasi. 

Domnul Ionel Theoder este de parere ca acesti bani sa fie alocati in functie de 

numarul locuitorilor cum de altfel se aproba bugetele la scoli/elev sau la comuna/locuitor. 

Parintele de la Parohia Poiana spune sa nu se ia in considerare numarul enoriasilor 

din fiecare parohie. 

Domnul Lozonschi Ioan este de parere ca acesti bani nu trebuie impartiti in mod 

egal.  

Parintele paroh de la Tirzia spune ca aceasta suma de 28000 lei sa fie impartita in 

mod egal la toate parohiile si asa nu vor mai fi discutii. 

Preot Gavriloae Dinu spune ca a fost primul care a facut cerere pentru suma de 

10.000 lei si ca ceilalti preoti au venit mai tarziu. 

Domnul Lozonschi Ioan,presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare cu 

amendamentul comisiei economice,care a fost adoptat cu 11voturi pentru si 1 vot 

impotriva. 

4.Diverse.Discutii,intrebari,interpelari 

Doamna secretara informeaza consilierii ca Domnul Draganescu Dinu ne-a dat in 

judecata pentru o suprafata de teren si pentru a putea fi radiat din cartea funciara este 

nevoie de acordul Consiliului Local. 

Domnul presedinte de sedinta spune ca in acest sens sa fie intocmit luna viitoare un 

proicet de hotarare. 



Domnul Lozonschi Ioan,presedinte de sedinta,da cuvantul doamnei Macovei 

Cristina –presedinta Asociatiei Brusturelul. 

Domnul consilier Badarau Constantin spune ca s-a inteles cu doamna Macovei si nu 

mai sunt alte discutii. 

Domnul presedinte solicita domnului Badarau Constantin ca in 2016 sa prezinte un 

raport de activitate privind participarea la lucrarile de receptie ale asociatiei. 

Nemaifiind alte probleme de discutat,domnul presedinte de sedinta, Ionel 

Theoder,declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

                Consilier,Lozonschi Ioan                                 Dirloman Viorica 


