
 

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

Incheiat astazi 14.07.2016 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.377 din 07.07.2016, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt prezenti 12 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.377 din 07.07.2016 . 

 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 desemnarea unui reprezentant in componenta 

AGA SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru mandatul 2016-2020. 

Domnul presedinte de sedinta,Obreja Constantin ,supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.1,privind desemnarea unui reprezentant in componenta AGA 

SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru mandatul 2016-2020. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare . 

Domnul presedinte de sedinta,Obreja Constantin, supune la vot proiectul de 

hotarare, care se aproba cu unanimitate de voturi. 

2.Proiect de hotarare pentru aprobarea comisiei de receptie la lucrarile 

efectuate pe pasunea comunala inchiriata asociatiilor crescatorilor de animale din 

comuna Brusturi. 

Domnul presedinte de sedinta, Obreja Constantin ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.2, privind aprobarea comisiei de receptie la lucrarile 

efectuate pe pasunea comunala inchiriata asociatiilor crescatorilor de animale din comuna 

Brusturi. 



Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare cu un amendament si anume 

in locul domnului Damian Catalin-Constantin sa fie numit domnul Obreja Constantin. 

Domnul presedinte de sedinta spune ca se pot face propuneri. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe doreste sa face parte dintr-o comisie. 

Domnul Apostol Constantin propune pe domnul Badarau Gheorghe Sorin sa faca 

parte din comisia de receptie a Asociatiei Brusturoasa. 

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

unanimitate domnul Obreja Constantin pentru a face parte din comisia de receptie a 

Asociatiei Brusturoasa,si cu 8 voturi pentru,3 abtineri(Badarau Gheorghe-Sorin,Apostol 

Constantin si Draganescu Simion) si un vot impotriva(Gavriloaia Gheorghe) pentru 

domnul Cretu Florin,membru in comisia de receptie al Asociatiei Brusturelul. 

Pentru satele Poiana,Tirzia si Grosi se supune la vot si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice 

pentru obiectivul de investitie”Extindere retea de alimentare cu apa de la magazinul 

IF OBREJA CONSTANTIN pana la CONSTANTIN GAINA,sat 

Brusturi,com.Brusturi,jud.Neamt. 

Domnul presedinte de sedinta, Obreja Constantin ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.3 privind aprobarea documentatiei tehnico economice 

pentru obiectivul de investitie”Extindere retea de alimentare cu apa de la magazinul IF 

OBREJA CONSTANTIN pana la CONSTANTIN GAINA , sat Brusturi , com.Brusturi, 

jud.Neamt.  

Comisia economica  a avizat favorabil proiectul de hotarare  si propune adoptarea 

acestuia. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

4. Proiect de hotarare privind incetarea unui mandat de consilier. 

Domnul presedinte de sedinta, Obreja Constantin ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.4 privind incetarea unui mandat de consilier. 

Comisia juridica  a avizat favorabil proiectul de hotarare  si propune adoptarea 

acestuia. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii pentru constituirea 

dreptului de proprietate in limita de pana la 1000 mp teren ,pentru care sunt 

aplicabile prevederile art.36 din Legea nr.18/1991,republicata. 

Domnul presedinte de sedinta, Obreja Constantin ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.5 privind aprobarea propunerii pentru constituirea 

dreptului de proprietate in limita de pana la 1000 mp teren ,pentru care sunt aplicabile 

prevederile art.36 din Legea nr.18/1991,republicata. 

 



Comisia economica  a avizat favorabil proiectul de hotarare  si propune adoptarea 

acestuia. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

6. Proiect de hotarare privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol. 

Domnul presedinte de sedinta, Obreja Constantin ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.6 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul 

agricol. 

Comisia economica  a avizat favorabil proiectul de hotarare  si propune adoptarea 

acestuia. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local. 

Domnul presedinte de sedinta, Obreja Constantin ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.7 privind rectificarea bugetului local. 

Comisia economica  a avizat favorabil proiectul de hotarare  si propune adoptarea 

acestuia. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea 

acestuia. 

Comisia pentru cultura a avizat  proiectul de hotarare si propune adoptarea acestuia. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba  cu 11 voturi pentru si 1 

abtinere(Apostol Constantin). 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului cu privire la decontarea 

cheltuielilor ocazionate de desfasurarea concursului cercurilor tehnico-aplicative de 

elevi”Prietenii Pompierilor”de la Scoala Gimnaziala”Ieremia Irimescu” Brusturi, 

etapa nationala . 

Domnul presedinte de sedinta, Obreja Constantin ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.8 privind aprobarea acordului cu privire la decontarea 

cheltuielilor ocazionate de desfasurarea concursului cercurilor tehnico-aplicative de 

elevi”Prietenii Pompierilor”de la Scoala Gimnaziala”Ieremia Irimescu” Brusturi, etapa 

nationala . 

Comisia economica  a avizat favorabil proiectul de hotarare  si propune adoptarea 

acestuia. 

Domnul consilier Gaviloaia Gheorghe propune ca si domnul Rosca Mihai Marius,sef 

SVSU,sa fie premiat . 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba  cu unanimitate de voturi. 

9. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2000 lei din bugetul 

local,Parohiei”Sf.Vasile “Tirzia. 

Domnul presedinte de sedinta, Obreja Constantin ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.9 privind alocarea sumei de 2000 lei din bugetul 

local,Parohiei”Sf.Vasile “Tirzia. 



Comisia economica  a avizat favorabil proiectul de hotarare  cu 3 voturi pentru si 2 

impotriva(Gavriloaia Gheorghe si Badarau Gheorghe Sorin) si propune adoptarea acestuia. 

Comisia pentru cultura a avizat proiectul de hotarare cu 1 vot pentru si 1 

impotriva(Apostol Constantin). 

Domnul consilier Gaviloaia Gheorghe spune ca s-au alocat bani suficienti pentru 

biserici in anul 2016 . 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba  cu 9 voturi pentru,2 voturi 

impotriva si 1 abtinere. 

10. Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul presedinte de sedinta,Obreja Constantin spune ca drumurile din tarna sunt 

foarte stricate si ar trebui ca asociatia sa ia masuri, 

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

Constantin,declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

                Consilier,Obreja Constantin                         Dirloman Viorica 


