
 

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

Incheiat astazi 11.05.2017 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.368 din 05.05.2017, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt prezenti 13 consilieri locali , sedinta fiind legal constituita , 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 , Niculaie Raucescu  , prezinta proiectul ordinii de zi ,conform 

Dispozitiei nr.368 din 05.05.2017 . 

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

voturi. 

  

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

  

 1.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii consiliului 

local nr. 16 / 14.03.2017 privind aprobarea bugetului local ,pe surse de 

finantare,pentru anul 2017. 

Domnul presedinte de sedinta,Draganescu Simion,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.1,privind  modificarea si completarea Hotararii 

consiliului local nr. 16 / 14.03.2017 privind aprobarea 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 presedinte de sedinta,Draganescu Simion, supune la vot proiectul de 

hotarare, care se adopta cu unanimitate de voturi. 



2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de 

functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local, al comunei in trimestrul I 

pe anul 2017.   

Domnul presedinte de sedinta, Draganescu Simion ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.2,privind  aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de 

functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local, al comunei in trimestrul I pe anul 

2017.   

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

Comisia Juridica 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 adopta cu unanimitate de voturi. 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 

67/19.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune 

a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor 

administrativ –teritoriale membre al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ 

ECONEAMT”din  Zona 3 , judetul Neamt . 

Domnul presedinte de sedinta, Draganescu Simion ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.3 privind modificarea si completarea HCL nr 

67/19.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ 

–teritoriale membre al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ ECONEAMT”din  Zona 

3 , judetul Neamt . 

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

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

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

lui. 

Domnul consilier Obreja Constantin intreaba cat este valabil proiectul cu 

salubrizarea si daca se mai maresc taxele. 

Primeste raspuns de la doamna secretara Viorica Dirloman . Se supune la vot 

proiectul de hotarare si se adopta cu unanimitate de voturi. 

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

4. Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 3 

mp  teren din domeniul public al comunei Brusturi pentru amplasarea stalpilor in 

vederea executarii lucrarii ,, Alimentare cu energie  electrica locuinta Apostol  

Marian din satul Brusturi ,judetul Neamt “. 

Domnul presedinte de sedinta, Draganescu Simion ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.4  privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 

3 mp  teren din domeniul public al comunei Brusturi pentru amplasarea stalpilor in vederea 



executarii lucrarii ,, Alimentare cu energie  electrica locuinta Apostol  Marian din satul 

Brusturi ,judetul Neamt “. 

Raportul de avizare a comisiei economice este favorabil . 

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

5. Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 2 

mp  teren din domeniul public al comunei Brusturi pentru amplasarea stalpilor in 

vederea executarii lucrarii “Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii 

lucrarilor de construire privind Coexistenta fibra optica apartinand Ministerului 

pentru Societate Informationala cu retele electrice apartinand DELGAZ GRID 

amplasate in judetul Neamt . 

Domnul presedinte de sedinta, Draganescu Simion ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.5 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 

2 mp  teren din domeniul public al comunei Brusturi pentru amplasarea stalpilor in vederea 

executarii lucrarii “Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de 

construire privind Coexistenta fibra optica apartinand Ministerului pentru Societate 

Informationala cu retele electrice apartinand DELGAZ GRID amplasate in judetul Neamt . 

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

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

6. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr 2975 din 

29.05.2012. 

Presedintele de sedinta domnul consilier Draganescu Simion supune dezbaterii 

proiectul de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr 2975 din 29.05.2012. 

Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotaare si propune adoptarea 

acestuia. 

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

7. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului “Proiect 

regional de dezvoltare a infracstructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in 

perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor 

investitii aferente acestuia. 

Domnul presedinte de sedinta, Draganescu Simion ,supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.7 privind punerea la dispozitia proiectului “Proiect 

regional de dezvoltare a infracstructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 

2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente 

acestuia. 

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

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

8. Proiect de hotarare privind stabilirea cotizatiei pentru comuna Brusturi in 

calitate de membru fondator la Grupul de Actiune Locala Tinutul  Zimbrului , cu 

sediul in comuna Vanatori Neamt, judetul Neamt. 



Presedintele de sedinta domnul consilier Draganescu Simion,supune dezbaterii 

Consiliului local proiectul de hotarare privind stabilirea cotizatiei pentru comuna Brusturi 

in calitate de membru fondator la Grupul de Actiune Locala Tinutul  Zimbrului , cu sediul 

in comuna Vanatori Neamt, judetul Neamt. 

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

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

9. Depunerea de catre alesii locali a declaratiilor de avere si a declaratiilor de 

interese. 

Domnii consilieri depun declaratiile de avere si declaratiile de interese. 

10. Discutii, intrebari,interpelari. 

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

Simion,declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

             Consilier,Draganescu Simion                         Dirloman Viorica 


