
 

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

Incheiat astazi 17.05.2016 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.258 din 11.05.2016, 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,  precum si 11 consilieri locali , sedinta fiind legal 

constituita si se pot incepe lucrarile. 

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

consilierii , 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.258 din 11.05.2016 si  informeaza consilierii ca pe ordinea de zi s-a mai 

introdus un proiect de hotarare intiat de doamna Gaviloae Marinela. 

 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 contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru 

trimestrul I 2016 

Domnul presedinte de sedinta,Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.1,privind contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru 

trimestrul I 2016. 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare . 

Domnul presedinte de sedinta,Gavriloaia Gheorghe, supune la vot proiectul de 

hotarare, care se aproba cu unanimitate de voturi. 

2.Proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei si statul de functii al 

aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016. 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.2, privind aprobarea organigramei si statul de functii 

al aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare . 



Comisia pentru cultura a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Domnul presedinte de sedinta,Gavriloaia Gheorghe, supune la vot proiectul de 

hotarare ,in forma initiata de primar, care se aproba cu unanimitate de voturi. 

3.Depunerea declaratiilor de avere pentru anul 2015. 

Consilierii locali depun declaratiile de avere pentru anul 2015. 

4. Proiect de hotarare pentru acordarea unor premii banesti elevilor cu 

rezultate remarcabile la Concursul”Si eu pot fi bun la mate”etapa judeteana si 

concursul “Prietenii Pompierilor”de la Scoala cu clasele I-VIII Brusturi. 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.4 privind acordarea unor premii banesti elevilor cu 

rezultate remarcabile la Concursul”Si eu pot fi bun la mate”etapa judeteana si concursul 

“Prietenii Pompierilor”de la Scoala cu clasele I-VIII Brusturi. 

Domnul Ionel Theoder spune ca la astfel de concursuri cadrele didactice depun 

eforturi si ori sa se diminueze din suma copiilor sau sa se dea o suma in plus si pentru cele 

2 cadre didactice. 

Domnul Raucescu Niculae propune sa se dea cate 300 lei/cadru didactic si 100 lei 

/copil. 

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

acestuia. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in 

unanimitate. 

5. Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul primar roaga pe doamna secretara sa prezinte cateva aspecte cu privire la 

campania electorala. 

Domnul Lozonschi Ioan propune sa fie schimbate panourile din fata primariei 

,precum si de la Caminul Cultural si Biblioteca,intrucat s-au uzat foarte tare ,iar scrisul nu 

mai este lizibil. 

Fiind ultima sedinta a consiliului local ,domnul Lozonschi Ioan multumeste doamnei 

secretare si doamnei contabile pentru buna colaborare in cei 12 ani de consilier local si 

ureaza succes tuturor candidatilor in alegerile locale din 5 iunie 2016. 

Doamna Gavriloae Marinela multumeste consilierilor,domnului primar,precum si 

doamnei secretare pentru tot sprijinul acordat in mandatul de consilier local. 

Domnul Badarau Gheorghe este de parere ca intr-adevar Consiliul local pierde 2 

consilieri buni. 

Domnul primar multumeste consilierilor pentru sprijinul acordat in acest mandat. 

Doamna secretara multumeste consilierilor,in special domnului Lozonschi Ioan si 

domnului Ionel Theoder care nu mai sunt pe liste si nu vor mai fi consilieri. 

 

 



 

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

Gheorghe,declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

                Consilier,Gavriloaia Gheorghe                         Dirloman Viorica 


