
 

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

Incheiat astazi 22.09.2017 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.610 din 22.09.2017, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt prezenti 11 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.610 din 22.09.2017. 

 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 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. 

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

11 voturi pentru. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea TEMEI DE PROIECTARE, în vedere 

actualizării şi completării documentaţiei tehnico-economice (faza DALl), pentru 

investiția “ MODERNIZARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ “IEREMIA IRIMESCU” 

DIN COMUNA BRUSTURI, JUDEŢUL NEAMŢ ” 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

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

PROIECTARE, în vedere actualizării şi completării documentaţiei tehnico-economice 



(faza DALl), pentru investiția “ MODERNIZARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ “IEREMIA 

IRIMESCU” DIN COMUNA BRUSTURI, JUDEŢUL NEAMŢ ”. 

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

hotarare, in unanimitate de voturi. 

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

care se apoba cu 11 voturi pentru. 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea TEMEI DE PROIECTARE: continut 

cadru aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii  “DESFIINTARE 

CORP C1 DISPENSAR UMAN, SAT POIANA, COMUNA BRUSTURI, JUDETUL 

NEAMT” 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.3, pentru aprobarea TEMEI DE 

PROIECTARE: continut cadru aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investitii  “DESFIINTARE CORP C1 DISPENSAR UMAN, SAT POIANA, COMUNA 

BRUSTURI, JUDETUL NEAMT”. 

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

hotarare, in unanimitate de voturi. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe  intreaba cand se vor primi banii aferenti  

reconstructiei dispensarului. Domnul Primar raspunde ca banii vor fi primiti dupa 

semnarea constractului. 

Domnul Obreja Constantin intreaba de pozitia noului amplasament si de perioada 

inceperii lucrarilor. Domnul Primar explica pozitionarea noii cladiri in acelasi spatiu, putin 

mai la dreapta fata de vechea cladire, aceste lucrari fiind planificate incepand cu luna mai a 

anului viitor, cu finalizare in octombrie, in cazul in care toate lucrarile decurg cum se 

doreste. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea TEMEI DE PROIECTARE: conţinut 

cadru aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  “ DISPENSAR 

UMAN SAT POIANA, COMUNA BRUSTURI, JUDEŢUL NEAMŢ ” 

Domnul presedinte de sedinta, Bădărău Gheorghe Sorin, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.4, privind aprobarea TEMEI DE 

PROIECTARE: conţinut cadru aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii  “ DISPENSAR UMAN SAT POIANA, COMUNA BRUSTURI, JUDEŢUL 

NEAMŢ ”. 

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

hotarare, in unanimitate de voturi. 

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

care se apoba cu 11 voturi pentru. 

 



5.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul consilier Damian Catalin- Constantin prezinta raportul financiar al 

asociatiei de fotbal “Flacara” Brusturi, din care reiese  o suma ramasa de aproximativ 

3.700 lei, din 10.000 lei alocati de catre Consiliul Local al comunei Brusturi. 

Domnul consilier Gavriloaia Gheorghe felicita Primarul pentru gestionarea buna a 

proiectului de investitii , domnul Primar explicand ca lucrarile au continuat cu aceeasi 

firma ca si pana acum, care a finalizat o mare parte din lucrarile planificate, desi nu s-au 

respectat termenele contractuale. 

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 


