
 

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

Incheiat astazi 04.07.2017 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.486 din 29.06.2017, 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 primar ,Lozonschi Daniel , prezinta proiectul ordinii de zi ,conform 

Dispozitia nr.486 din 29.06.2017. 

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

voturi. 

 Domnul primar, Lozonschi Daniel, propune sa se inceapa cu punctul nr.2 de pe 

ordinea de zi, lăsând punctul 1 la sfârşitul şedinţei pentru a parcurge toate punctele care pot 

influenţa modificarea bugetului local. 

 

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

2.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea deplasării primarului comunei în 

localitatea Villach, Ţara Austria 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.2, pentru aprobarea deplasării primarului 

comunei în localitatea Villach, Ţara Austria. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare . 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

3. Proiect de hotărâre pentru predarea obiectivului “Extindere reţea de 

alimentare cu apă potabilă de la Magazinul II OBREJA CONSTANTIN până la 

GĂINĂ CONSTANTIN, sat Brusturi, comuna Brusturi, către compania Judeţeană 

APA SERV S.A. 



Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.3 pentru predarea obiectivului “Extindere 

reţea de alimentare cu apă potabilă de la Magazinul II OBREJA CONSTANTIN până la 

GĂINĂ CONSTANTIN, sat Brusturi, comuna Brusturi, către compania Judeţeană APA 

SERV S.A. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare . 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi 

pentru si 1 contra (Apostol Constantin). 

4. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL 37/2017 pentru 

stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic “Tradiţii şi 

meşteşuguri- mărturii ale entităţii săteşti” 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.4 pentru modificarea si completarea HCL 

37/2017 pentru stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic 

“Tradiţii şi meşteşuguri- mărturii ale entităţii săteşti”. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Comisia economica propune un amendament pentru modificarea valorii premiilor 

din cadrul evenimentului. Necesarul de numerar pentru suplimentarea premiilor se va relua 

la punctul 1 al ordinii de zi, de la sfârşitul şedinţei. 

Domnul Obreja Constantin propune sa fie premiati copiii cu 100 euro, pentru ca 

merita. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

Se supune la vot proiectul de hotarare iniţial, care se respinge. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii pentru constituirea 

dreptului de proprietate pentru suprafeţele de terenuri pentru care sunt aplicabile 

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

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

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

constituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de terenuri pentru care sunt 

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

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Se supune votului plenului consiliului local proiectul de hotarare, care se adopta. 

6. Proiect  de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei 

suprafeţe de teren intravilan proprietate privată a comunei 



Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.6 privind  concesionarea prin licitaţie 

publică a unei suprafeţe de teren intravilan proprietate privată a comunei . 

Comisia juridica nu a avizat proiectul de hotarare cu unanimitate de voturi. 

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

împotriva. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 10 voturi şi 

3 voturi pentru. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării definitive a suprafeţei de 12 

mp teren din domeniul public al comunei Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin,supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.7 privind aprobarea ocupării definitive a 

suprafeţei de 12 mp teren din domeniul public al comunei Brusturi. 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării definitive a suprafeţei de 11 

mp teren din domeniul public al comunei Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.8 privind  aprobarea ocupării definitive a 

suprafeţei de 11 mp teren din domeniul public al comunei Brusturi 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de combustibil 

pentru autoturismul aparţinând Unităţii Administrativ Teritoriale- Comuna Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin ,supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.9 privind  privind aprobarea consumului 

lunar de combustibil pentru autoturismul aparţinând Unităţii Administrativ Teritoriale- 

Comuna Brusturi  

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

1.  Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local pentru anul 2017 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.1, privind  rectificarea bugetului local 

pentru anul 2017. 

Domnul primar aduce în discuţie viitoarele proiecte ale primăriei Brusturi. 



Se revine la discuţia legată de fondurile necesare premiilor aferente evenimentului 

cultural-artistic “Tradiţii şi meşteşuguri- mărturii ale entităţii săteşti” de la punctul 4 de pe 

ordinea de zi. 

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. 

Comisia economică avizează proiectul de hotărâre cu un amendament, prin care se 

propune diminuarea capitolului 84.02- subcap Bunuri si servicii din buget, cu suma de 

2500 lei- sumă necesară premiilor acordate şi suplimentarea capitolului 51.02- subcap 

Bunuri şi servicii, cu aceeaşi sumă. 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin , supune la vot proiectul de 

hotarare cu amendament, care se aproba cu unanimitate de voturi. 

Se supune la vot proiectul de hotarare iniţial, care se respinge. 

10. Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul consilier Simion Drăgănescu îşi prezintă demisia din consiliul local şi se 

propune iniţierea unui proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia şi se declară locul 

vacant. 

Domnul Obreja Constantin îşi exprimă nemulţumirea faţă de serviciile de 

salubrizare. 

Domnul primar prezintă modificările legate de micşorarea tarifelor pentru 

persoanele juridice propuse de operatorul economic Rossal, conform discuţiilor avute cu 

aceştia. 

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

Gheorghe Sorin, declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

             Consilier, Bădărău Gheorghe Sorin                         Dirloman Viorica 


