
 

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

Incheiat astazi 28.07.2017 in sedinta extraordinara 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.542 din 25.07.2017, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt prezenti 11 consilieri locali  din numarul de 12  lipsa fiind domnul 

consilier  Apostol Constantin .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 primar , Lozonschi Daniel   , prezinta proiectul ordinii de zi ,conform 

Dispozitiei nr.542 din 25.07.2017la care se mai adauga un punct  . 

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

voturilor consilierilor  prezenti . 

  

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

  

 1.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si 

functiile contractuale  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Brusturi,judetul Neamt . 

         Domnul presedinte de sedinta,Badarau Gheorghe –Sorin ,supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.1,privind  stabilirea salariilor pentru 

functiile publice si functiile contractuale  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Brusturi,judetul Neamt . 

          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. 

Nefiind discutii domnul presedinte de sedinta,Badarau Gheorghe-Sorin , supune la 

vot proiectul de hotarare, care se adopta cu un numar de 11  voturi pentru . 



2. Proiect de hotărâre privind  stabilirea indemnizatiei consilierilor locali 

pentru participarea la sedintele consiliului local . 

 Domnul presedinte de sedinta,Badarau Gheorghe –Sorin ,supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.2 privind  stabilirea indemnizatiei 

consilierilor locali pentru participarea la sedintele consiliului local .    

          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, Badarau Gheorghe –Sorin  , supune la vot  proiectul 

privind  stabilirea indemnizatiei consilierilor locali pentru participarea la sedintele 

consiliului local ,si  se adopta cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti  .  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de 

functionare si sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei in mtrimestrul II 

pe anul 2017 . 

Domnul presedinte de sedinta Badarau Gheorghe Sorin  ,supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.3 al ordinii de zi . 

           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. 

acestuia. 

Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea executiei 

bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare a bugetului local al 

comunei in trimestrul II pe anul 2017 si se adopta cu unanimitatea voturilor consilierilor 

prezenti . 

4 .Proiect de hotarare pentru modificarea tarifelor pentru activitatile 

componente  ale serviciului de salubrizare a unitatilor teritoriale membre ale 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT-Zona 3. 

Domnul presedinte de sedinta Badarau Gheorghe Sorin  ,supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.4 al ordinii de zi . 

           Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea 

acestuia. 

 Domnul primar face unele precizari si anume ca intocmirea contractelor se face cu  

data canda fost preluat serviciul de colectare a deseurilor  catre SC ROSSAL .  



Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare pentru modificarea 

tarifelor pentru activitatile componente  ale serviciului de salubrizare a unitatilor teritoriale 

membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT-Zona 3si se adopta cu 

unanimitatea voturilor consilierilor prezenti . 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de aprovizionare a 

populatiei cu produse rationalizate ,valabil in perioada 2017-2020. 

Domnul presedinte de sedinta Badarau Gheorghe Sorin  ,supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.5 al ordinii de zi si anume proiect de 

hotarare privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse 

rationalizate ,valabil in perioada 2017-2020. 

         Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune adoptarea 

acestuia.  

Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Programului 

de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate ,valabil in perioada 2017-2020 si se 

adopta cu unanimitatede voturi . 

6. Discutii, intrebari,interpelari. 

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

Gheorghe -Sorin,declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

             Consilier,Badarau Gheorghe Sorin                   Dirloman Viorica 


