
 

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

Incheiat astazi 14.03.2017 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.255 din 09.03.2017, 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.Participa ca invitati domnul agent de politie Huian Vasile, presedintii 

asociatiilor crescatorilor de taurine,precum si persoanele fizice care au concesionata 

pasunea comunala.Lipseste domnul Macinica Stefan care are concesionata pasune in satul 

Poiana. 

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.255 din 09.03.2017 . 

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

voturi. 

 Avand in vedere ca participa la sedinta presedintii de asociatii si persoanele fizice  

care au concesionat pasunea comunala,domnul presedinte de sedinta,Gavriloaia 

Gheorghe,propune sa se inceapa cu punctul nr.7 de pe ordinea de zi. 

 

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

 7. Raport privind modul de organizare si administrare a pajistilor comunale in 

anul 2016 si propuneri pentru activitatile desfasurate pentru anul 2017.  

 Are cuvantul doamna Macovei Cristina,presedinta Asociatiei Brusturelul,care 

prezinta raportul de activitate. 

 Referitor la delimitarea cu gard intre Asociatia Brusturelul si Brusturoasa ,doamna 

secretara spune ca acest gard sa fie demontabil,fara cioate betonate. 

 Doamna Draganescu Maria,presedinta Asociatiei Poiana Prisacii,prezinta 

raportul de activitate. 

 Domnul Trofin Vasile,presedintele Asociatiei Speranta Grosi prezinta raportul de 

activitate. 



 Domnul consilier Badarau Gheorghe Sorin spune ca si caile de acces de la Asociatia 

Brusturelul sa fie balastate. 

 Doamna Macovei Cristina spune ca daca aceste cai de acces vor fi balastate ,atunci 

se va diminua din suprafata. 

 Rapoartele de activitate sunt prezentate pe rand si de celelalte persoane care au 

concesionat pasunea comunala si anume Festila Fiodor si Domnul Chirila Nelu –pentru 

Asociatia Brusturoasa . 

 Doamna secretara spune ca aceste rapoarte trebuie sa fie scrise si depuse la dosarul 

de sedinta a Consiliului Local. 

 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi si anume: 

 1.Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local,pe surse de 

finantare,pentru anul 2017. 

Domnul presedinte de sedinta,Gavriloaia Gheorghe,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.1,privind  adoptarea bugetului local,pe surse de 

finantare,pentru anul 2017. 

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 Obreja Constantin propune sa se prevada o suma si pentru construirea unei 

bai la dispensarul uman din satul Poiana,sa se achizitioneze o sararita si parazapezi. 

Domnul primar spune ca se face un studiu de fezabilitate pentru construirea unui 

dispensar. 

Domnul primar intreaba daca sunt de acord cu organizarea zilei comunei in acest an. 

Domnii consilieri sunt de acord si se va stabili cand anume se va organiza. 

Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor faptul ca s-a prins in buget si o 

suma pentru acordarea ajutoarelor de urgenta,pentru cazuri deosebite si aminteste despre 

incendiul din satul Grosi,unde locuinta lui Diaconu Mihai Eugen a ars in totalitate. 

Domnul consilier,Tofan Ilie spune ca pentru a fi ridicata aceasta casuta ar fi necesara 

suma de 5000 lei. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe intreba de banii care sunt prevazuti in buget pentu 

piata mixta si ce se va face cu ei. 

Primeste raspuns de la domnul primar ca ori se va betona ori se vor pune pavele. 

 Domnul Gavriloaia Gheorghe intreaba daca suma de 114000 prevazuta pentru 

salubrizare este suficienta. 

 Primeste raspuns de la domana contabila ca aceasta suma este doar pentru jumatate 

de an pana cand salubrizarea va fi preluata de catre cei de la ROSSAL. 



 Domnul primar spune ca se vor face din nou contracte pe fiecare familie cu cei de la 

ROSSAL .Pot fi scutiti de plata taxei de salubrizare doar studentii si persoanele plecate ma 

munca in strainatate ,care nu locuiesc pe raza comunei. 

 Domnul Draganescu Simion intreaba daca aceasta firma Rossal va da la populatie si 

tomberoane. 

 Domnul primar spune ca din informatiile pe care le are nu se vor da si se va vedea 

cum se va proceda in acest sens. 

 Domnul primar spune ca in acest an se intentioneaza ca macar pe DN 15C sa se 

monteze lampi cu led.  

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 actului aditional nr.3 la Acordul de 

Parteneriat nr.103/07.12.2011. 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.2,privind aprobarea actului aditional nr.3 la Acordul 

de Parteneriat nr.103/07.12.2011. 

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

Comisia pentru cultura 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 privind apartenenta la domeniul public al comunei a 

suprafetelor de pajisti comunale si completarea cu suprafata revizuita a islazului 

comunal. 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.3 privind apartenenta la domeniul public al comunei a 

suprafetelor de pajisti comunale si completarea cu suprafata revizuita a islazului comunal. 

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 asocierea comunei Rediu prin consiliul local la 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt avand ca obiect de activitate 

dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.4 privind asocierea comunei Rediu prin consiliul local 

la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt avand ca obiect de activitate 

dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. 

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 alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 

aprilie-iunie 2017. 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.5 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 

perioada aprilie-iunie 2017. 

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  utilizarea excedentului bugetului local in cursul 

anului 2017. 

Domnul presedinte de sedinta, Gavriloaia Gheorghe ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.6 privind  utilizarea excedentului bugetului local in 

cursul anului 2017. 

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

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

8. Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul consilier Obreja Constantin  spune sa se puna niste prund pe drumul de la 

Afloarei Radu,intrucat terenul este foarte mlastinos . 

 Domnul primar ii spune domnului agent de politie Huian ca ar fi indicat ca in 

fiecare dimineata,la scolile din satele Brusturi si Poiana sa fie cate un politist pentru a se 

evita propducerea unor accidente. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe spune ca in jurul Caminului Cultural sa fie indepartata 

vegetatia. 

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 


