
 

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

Incheiat astazi 16.08.2017 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.585 din 11.08.2017, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt prezenti 12 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 primar ,Lozonschi Daniel , prezinta proiectul ordinii de zi ,conform 

Dispozitiei nr.585 din 11.08.2017. 

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

voturi. 

 

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

1.  Proiect de hotărâre pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr 16 din 

14.03.2017 privind adoptarea bugetului local pe surse de finantare, pentru anul 2017 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.1, pentru completarea Hotararii Consiliului 

Local nr 16 din 14.03.2017 privind adoptarea bugetului local pe surse de finantare, pentru 

anul 2017. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare . 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Comisia de cultura a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Domnul Obreja Constantin solicita detalierea capitolului 67 din bugetul local, 

respectiv pentru ce s-a prevazut suma de 22.000 lei. Domnul Primar, Lozonschi Daniel 

explica corelarea sumelor prevazute la acest capitol, cu proiectul de modernizare a 

caminului cultural, care se va realiza prin Grupul de Actiune Locala – Tinutul Zimbrului. 

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

 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a 

comunei Brusturi, judetul Neamt 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.2, privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare locala a comunei Brusturi, judetul Neamt 

Comisiile juridica, economica si cea de cultura au avizat favorabil proiectul de 

hotarare, in unanimitate de voturi. 

Domnul primar prezinta unele informatii privind necesitatea intocmirii strategiilor 

de dezvoltare ale comunei Brusturi, in functie de aceasta putandu-se intocmi proiecte pe 

fonduri nerambursabile. 

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

voturi. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor si completarilor la 

inventarul bunurilor domeniului public al comunei Brusturi, judetul Neamt, atestat 

prin Hotararea Guvernului nr 1356/2001 (anexa nr 18) modificata si completata prin 

Hotararile Guvernului nr 339/2006, 1505/2006, 131/2010, 1373/2010 si 595/2011 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.3, privind aprobarea modificarilor si 

completarilor la inventarul bunurilor domeniului public al comunei Brusturi, judetul 

Neamt, atestat prin Hotararea Guvernului nr 1356/2001 (anexa nr 18) modificata si 

completata prin Hotararile Guvernului nr 339/2006, 1505/2006, 131/2010, 1373/2010 si 

595/2011. 

Domnul primar explica necesitatea separarii in inventar a fiecarui drum comunal in 

parte. 

Comisiile juridica, economica si cea de cultura au avizat favorabil proiectul de 

hotarare, in unanimitate de voturi. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe solicita detalierea modificarii imobilului aferent 

caminului cultural la pozitia 16 si existenta suprafetelor in inventarul comunei. Doamna 

Secretar, Dirloman Viorica prezinta existenta suprafetelor in inventar. 

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

unanimitate de voturi. 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea radierii din cartea funciara a unei 

suprafete de teren aflat in domeniul privat al comunei Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.4, pentru aprobarea radierii din cartea 

funciara a unei suprafete de teren aflat in domeniul privat al comunei Brusturi. 

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

abtineri. 



Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare cu 3 voturi pentru si 1 

impotriva. 

Comisia de cultura a avizat nefavorabil proiectul de hotarare cu 3 abtineri. 

Doamna Secretar prezinta situatia juridica a suprafetei discutate si necesitatea 

urgentarii reconstituirii dreptului de proprietate in vederea restituirii terenului in natura, 

vechiului proprietar. Se specifica necesitatea radierii terenului, avand in vedere posibila 

retrocedare care se va face conform legii. Doamna Secretar aduce in discutie, de asemena, 

initierea tuturor procedeelor de restituire a terenului din extravilan in suprafata de cca 

44.000 mp, teren care va fi atribuit din rezerva Comisiei Judetene de Fond Funciar intrucat 

pe raza comunei nu mai exista teren agricol disponibil. 

Domnul Obreja Constantin solicita dovada existentei tuturor actelor domnului 

Manoliu pentru toata suprafata revendicata, iar doamna Secretar explica lipsa initiala a 

actelor si completarea ulterioara a acestora. 

Domna Secretar specifica de asemenea, ca pentru aceasta speta, s-a mers impreuna 

cu domnul Primar la Prefectura judetului Neamt pentru punct de vedere. Pentru aceste 

motive s-a initiat proiectul de hotarare pus in discutie. 

Nemaifiind alte discutii, se supune votului plenului consiliului local proiectul de 

hotarare, care obtine urmatoarele voturi:  6 voturi pentru, 5 abtineri (Apostol Constantin, 

Horea Gheorghe, Vicovanu Constantin, Gavriloaia Gheorghe si Badarau Gheorghe-Sorin) 

si 1 vot impotriva  (Obreja Constantin), proiectul netrecand votului plenului, fiind paritate 

de voturi. 

5. Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul consilier Damian Catalin- Constantin propune ca iluminatul public sa se 

aprinda incepand cu ora 04:30. 

Domnul Obreja Constantin intreaba ce se va intampla cu cladirile de pe suprafata 

retrocedata, adusa in discutie la punctul 4. 

Domnul primar raspunde ca se va percepe chirie sau se vor elibera cladirile. 

Domnul consilier Gavriloaia Gheorghe intreaba de punerea in functie a unui nou 

consilier din partid, in urma demisiei domnului Draganescu Simion. Doamna Secretar 

explica necesitatea initierii unui proiect de hotarare de catre consilieri, ci nu de catre 

secretarul primariei. 

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 


