
 

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

Incheiat astazi 13.09.2017 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.607 din 07.09.2017, 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.607 din 07.09.2017. 

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

voturi. 

Primarul anunta anularea punctului 7 de pe ordinea de zi, privind validarea unui 

mandat de consilier, datorita lipsei documentelor necesare validarii. 

 

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

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

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

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

anul 2017. 

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

hotarare, in unanimitate de voturi. 

Primarul prezinta adresa domnului director al Scolii Gimnaziale “Ieremia Irimescu”, 

Stafie Costache, privind necesitatea suplimentarii cu aproximativ 11.641 lei a bugetului 

scolii, pentru plata navetei personalului didactic si comunica consilierilor imposibilitatea 

alocarii acestei sume, din cauza deficitului bugetar. Aceasta problema va putea fi discutata 

si la o posibila viitoare rectificare de buget. 

Domnul Obreja Constantin intreaba daca este obligatorie plata acestei navete din 

bugetul local. Primarul raspunde ca nu este obligatorie, insa personalul didactic merita 



aceste compensatii, desi sunt dese situatiile depunerii incomplete a documentelor 

justificative. 

Se supune votului plenului consiliului local proiectul de hotarare, care se apoba cu 

12 voturi pentru. 

2. 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.2, pentru aprobarea radierii din cartea 

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

Comisia juridica a dat aviz favorabil proiectul de hotarare, cu 3 voturi pentru si 1 

impotriva (Obreja Constantin). 

Comisia economica a dat aviz favorabil, cu 3 voturi pentru si 2 impotriva 

(Gavriloaia Gheorghe si Badarau Gheorghe -Sorin). 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 7 voturi pentru 

si 5 impotriva (Gavriloaia Gheorghe, Badarau Gheorghe-Sorin, Obreja Constantin, 

Vicovanu Constantin si Apostol Constantin). 

3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local in 

Consiliul de Administratie de la Scoala Gimnaziala “Ieremia Irimescu” Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.3, privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului local in Consiliul de Administratie de la Scoala Gimnaziala “Ieremia Irimescu” 

Brusturi. 

Comisiile juridica si cea de cultura au avizat favorabil proiectul de hotarare, in 

unanimitate de voturi. 

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

pentru. 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 

octombrie-decembrie 2017 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.4, privind alegerea presedintelui de sedinta 

pentru perioada octombrie-decembrie 2017. 

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

Nefiind discutii, se supune votului plenului consiliului local proiectul de hotarare, 

care se apoba cu 12 voturi pentru. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Expertiza pentru 

Dispensarul Uman Poiana 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.5, privind aprobarea Raportului de 

Expertiza pentru Dispensarul Uman Poiana. 



Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare in unanimitate de voturi. 

Comisia de cultura a avizat favorabil proiectul de hotarare in unanimitate de voturi. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe intreaba domnul Primar de marimea cladirii aferente 

dispensarului. 

Domnul Primar raspunde ca Ministerul a aprobat proiectul in care cladirea va avea 

aproximativ 12 m latime- 20 m lungime. Acesta explica de asemenea, faptul ca pentru 

PNDL a fost necesar realizarea acestei expertize tehnice din care a reiesit faptul ca mai 

avantajoasa este realizarea lucrarilor in urma desfiintarii cladirii existente, decat refacerea 

acesteia. 

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

hotarare, care se adopta cu 12 voturi pentru. 

6.  Proiect  de hotărâre privind incetarea unui mandat de consilier 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.6, privind  incetarea unui mandat de 

consilier. 

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

Se supune la vot proiectul de hotarare , care se aproba cu 12 voturi pentru. 

7. Depunerea de catre alesii locali a declaratiilor cu privire la activitatea de 

lucrator sau colaborator al securitatii 

Au fost depuse declaratiile cu privire la activitatea de lucrator sau colaborator al 

securitatii. 

8.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul consilier Damian Catalin- Constantin revine la intrebarea de sedinta 

anterioara, legata de iluminatul public aprins inca de dimineata devreme, iar domnul 

Primar raspunde afirmativ acestei propuneri. 

Domnul consilier Gavriloaia Gheorghe propune decontarea de catre primarie a 

protocolului din timpul sedintelor. Doamna Secretar explica imposibilitatea acestei 

proceduri, intrucat in bugetul local nu avem sume alocate pentru protocol. 

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 


