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


                        Incheiat astazi 16 DECEMBRIE 2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Brusturi convocata in baza Dispozitiei Primarului  nr.230 din 12.12.2011 cu invitatii personale inregistate sub nr.7446 din 12.12.2011.
                         Domnul Primar Vrajitoru Neculai Eugen deschide  lucrarile sedintei si  arata ca  sedinta este statutara fiind prezenti  10 consilieri din totalul de 13 consilieri in funcţie .  
                         Domnul Primar Vrajitoru Neculai Eugen propune urmatoarea ordine de zi :
                 	     1.Proiect de hotarare pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru decembrie 2011- februarie 2012.
                        2.Proiect de hotarare privind aprobarea comisiei de receptie la lucrarile efectuate pe pasunea comunala,concesionata asociatiilor crascatorilor de animale din comuna Brusturi.
                        3.Proiect de hotarare privind stabilirea locurilor destinate pentru desfasurarea adunarilor generale. 
		Domnul primar propune retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.38 din 24.11.2011 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie de la Scoala cu clasele I-VIII Brusturi,motivat de faptul ca in urma interpretarii incorecte a legii,domnul director coordonator a informat gresit ca trebuie 2 reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de administratie al scolii,exprimandu-si optiunea prin adresa nr.723 din 15.12.2011.
		De asemeni mai propune ca la ordinea de zi sa mai fie adaugat si urmatorul punct.  
		     4.Raport de analiza – identificarea riscurilor  si a populatiei vulnerabile in comuna Brusturi.
		     5.Discutii,intrebari,interpelari.                                                                                 
                        Se supune la vot  ordinea de zi prezentata de domnul Primar si se aproba cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti.
                         Domnul presedinte de sedinta domnul consilier Vrajitoru Vasile da cuvantul Domnului Primar Vrajitoru Neculai Eugen,care prezinta materialele de la primul punct al ordinii de zi si anume Raport si Proiect de hotarare pentru  pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru decembrie 2011- februarie 2012.
                       Raportul  de avizare al comisiei juridice este prezentat de domnul consilier Garbiz Sorinel Constantin  si este  favorabil .
		    Nefiind discutii pe marginea acestui punct se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi  si se supune la vot Proiectul de Hotarare privind aprobarea comisiei de receptie la lucrarile efectuate pe pasunea comunala,concesionata asociatiilor crascatorilor de animale din comuna Brusturi.
		Doamna consilier Gavriloae Marinela,presedinta comisiei pentru agricultura si activitati economice prezinta raportul de avizare  cu urmatorul amendament:la asociatia din satul Brusturi in locul domnului Hriscu Ion propune pe domnul Raucescu Niculae si in locul Domnului Dorneanu Gheorghe ,pe Domnul Chirila Pavel ,iar la asociatia din satul Poiana in locul domnului Badarau Gheorghe sa fie numit domnul Draganescu Vasile.
		Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus de comisie care se aproba cu un numar de 6 voturi pentru si 4 voturi impotriva(Lozonschi Ioan,Garbiz Sorinel Constantin,Ichim Ion si Hriscu Ion)
		Ia cuvantul domnul primar care spune ca membrii comisiei de receptie nu vor avea o misiune usoara,intrucat sunt bani europeni si vor fi foarte multe controale pe aceasta linie.Asociatiile din acesti bani au voie sa-si achizitioneze un calculator,rechizite de birou si chiar sa-si deconteze  cheltuielile de transport pana si de la  APIA Piatra Neamt.
		Nemaifiind discutii se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind stabilirea locurilor destinate pentru desfasurarea adunarilor generale.
		Avand in vedere faptul ca comisia juridica din lipsa de cvorum nu a putut intocmi raportul de avizare,membrii comisiei se retrag pentru 5 minute,pentru reluarea discutiilor pe aceasta tema,iar dupa revenirea in sala presedintele comisiei domnul Garbiz Sorinel Constantin anunta consilierii locali ca raportul de avizare nu poate fi prezentat,deoarece secretarul comisiei,consilier Stafanoaia Vasile,nu a fost prezent doua sedinte consecutive,fapt care a dus la paritate de voturi in cadrul comisiei,astfel incat raportul de avizare nu a putut fi dat si pentru care proiectul de hotarare nu a putut fi adoptat.
		In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi si are cuvantul Domnul Olaru Vasile,care prezinta Raport de analiza – identificarea riscurilor  si a populatiei vulnerabile in comuna Brusturi .
		Dupa prezentarea informarii,domnul primar aduce cuvinte de lauda la adresa domnului Olaru pentru implicarea in derularea proiectului „Copiii invizibili”sustinut de UNICEF.
		Domnul consilier Draganescu Vasile ia cuvantul si il informeaza pe domnul primar despre discutiile avute la sedinta consiliului de administratie de la scoala Brusturi si anume ca nu i s-au alocat suficienti bani pentru cheltuieli materiale si ca din acestia a platit racordarea la apa si canal.De asemeni anunta ca suma alocata pentru cheltuielile de transport pentru cadrele didactice nu a fost suficienta si sa se aiba in vedere in bugetul pentru anul viitor.De asemeni mai propune ca in bugetul 2012 sa fie alocati bani si pentru burse sociale pentru un numar de 4 copii.
		Domnul Primar este suparat pentru faptul ca directorul scolii nu a cheltuit in mod judicios banii,scoala avand alocata pentru cheltuieli materiale suma de 120.000 lei,realizari nu sunt pe masura cheltuielilor facute,iar racordarea la reteaua de apa si canal costa in jur de 1.500 lei si nu 20.000 lei cat a declarat domnul director ca a achitat factura,astfel denota faptul ca domnul director vrea sa spele niste bani. 
	              Nemaifiind discutii lucrarile sedintei sunt declarate inchise.
                       Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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