
 

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

Incheiat astazi 28.02.2017 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.185 din 20.02.2017, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt prezenti 13 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 viceprimar ,Raucescu Niculaie , prezinta proiectul ordinii de zi ,conform 

Dispozitiei nr.185 din 20.02.2017 . 

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

voturi. 

 

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

 1. . Proiect de hotărâre  privind  aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de 

funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV  

pe anul 2016. 

Domnul presedinte de sedinta,Gavriloaia Gheorghe,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.1, privind  aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea 

de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV  pe 

anul 2016. 

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 favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea 

acestuia. 

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

hotarare, care se aproba cu unanimitate de voturi. 



2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 123 

mp teren proprietate publica a comunei Brusturi, necesară amplasarii stâlpilor 

pentru lucrarea „Reabilitarea Reţea joasă+modernizare branşamente PTA 2 

Brusturi, com.Brusturi, judeţul Neamţ” 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.2, privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 

123 mp teren proprietate publica a comunei Brusturi, necesară amplasarii stâlpilor pentru 

lucrarea „Reabilitarea Reţea joasă+modernizare branşamente PTA 2 Brusturi, 

com.Brusturi, judeţul Neamţ” 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea lui. 

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

3. Proiect de hotărâre pentru revocarea  HCL  Nr. 68 din 19.12.2016  pentru 

modificarea HCL 67/2015  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile 

începând cu  anul 2016, modificată şi completată prin  HCL Nr. 10 din 10.03.2016 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.3 privind revocarea  HCL  Nr. 68 din 19.12.2016  

pentru modificarea HCL 67/2015  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile 

începând cu  anul 2016, modificată şi completată prin  HCL Nr. 10 din 10.03.2016. 

Comisia economica  a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea 

acestuia. 

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

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea încetării dreptului de administrare 

asupra platformelor de colectare a deşeurilor proprietatea judeţului Neamţ realizate 

în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Neamţ” 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.4 privind aprobarea încetării dreptului de administrare 

asupra platformelor de colectare a deşeurilor proprietatea judeţului Neamţ realizate în 

cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Neamţ” 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea lui. 

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

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor din comuna Brusturi. 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.5 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor din comuna Brusturi. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea lui. 

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



6. Proiect  de hotărâre privind  acordarea mandatului special AQUA Neamţ în 

vederea exercitării prerogativelor prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice. 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.6 privind  acordarea mandatului special AQUA Neamţ 

în vederea exercitării prerogativelor prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea lui. 

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a unor contracte 

de concesiune încheiate între comuna Brusturi şi unele persoane fizice sau juridice. 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.7 privind  modificarea prin act adiţional a unor 

contracte de concesiune încheiate între comuna Brusturi şi unele persoane fizice sau 

juridice. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare cu o recomandare. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe intreaba de dispensarul din deal. 

Primeste raspuns de la doamna secretara ca terenul este in domeniul public al 

comunei,iar DSV trebuie sa faca cadastru,insa autorizatia este expirata. 

Se supune la vot proiectul de hotarare,cu recomandarea adusa si se aproba cu 11 

voturi pentru si 1 vot impotriva(Obreja Constantin),cu mentiunea ca d-l Draganescu 

Simion nu participa la vot. 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii investiţiei pentru obiectivul 

„Extindere reţea alimentare cu apă potabilă şi canalizare în satele Brusturi, Poiana şi 

Tîrzia, comuna Brusturi, judeţul Neamţ” 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.8 privind  actualizarea valorii investiţiei pentru 

obiectivul „Extindere reţea alimentare cu apă potabilă şi canalizare în satele Brusturi, 

Poiana şi Tîrzia, comuna Brusturi, judeţul Neamţ” 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare . 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si 1 

abtinere(Apostol Constantin). 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii investiţiei pentru obiectivul 

„Modenizare Şcoală gimanzială „ Ieremia Irimescu”din comuna Brusturi, judeţul 

Neamţ” 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.9 privind  privind actualizarea valorii investiţiei pentru 



obiectivul „Modenizare Şcoală gimanzială „ Ieremia Irimescu”din comuna Brusturi, 

judeţul Neamţ” 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare . 

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

10. Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul consilier Obreja Constantin doreste sa se ia masuri cu privire la faptul ca cei 

de la Carpat Agrom au intrat in proprietatile oamenilor si au ingustat drumurile  . 

Domnul Obreja Constantin intreaba ce va mai fi cu salubrizarea. 

Primeste raspuns de la doamna secretara ca cei de la Rosal,care au castigat licitatia o 

sa preia si se vor face contracte individuale de salubrizare. 

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 


