
 

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

Incheiat astazi 25.10.2017 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.672 din 19.10.2017, 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.672 din 19.10.2017. 

 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 privind aprobarea executiei bugetului local la finele trim 

III 2017 

Domnul presedinte de sedinta, Fodor Cristinel, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.1, privind aprobarea executiei bugetului local la finele trim 

III 2017. 

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 12 voturi pentru. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr 54/10.10.2014 

privind aprobarea proiectului “MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA 

“IEREMIA IRIMESCU” DIN COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT” precum 

si alte masuri necesare implementarii acestuia 

Domnul presedinte de sedinta, Fodor Cristinel, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.2, pentru modificarea si completarea HCL nr 54/10.10.2014 



privind aprobarea proiectului “MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA “IEREMIA 

IRIMESCU” DIN COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT” precum si alte masuri 

necesare implementarii acestuia. 

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

Domnul Gavriloaia Gheorghe intreaba de diferentele acestui proiect, fata de cel 

initial, iar domnul Primar informeaza ca este vorba de o corectare a sumelor alocate de 

categorii. 

Nemaifiind discutii, se supune votului plenului consiliului local proiectul de 

hotarare, care se apoba cu 12 voturi pentru. 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a 

documentatiei tehnico-ecoomice pentru obiectivul de investitii  “DISPENSAR 

UMAN, SAT POIANA, COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT” precum si a 

altor masuri in vederea implementarii acestuia 

Domnul presedinte de sedinta, Fodor Cristinel, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.3, pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a 

documentatiei tehnico-ecoomice pentru obiectivul de investitii  “DISPENSAR UMAN, 

SAT POIANA, COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT” precum si a altor masuri in 

vederea implementarii acestuia. 

Comisia economica a dat aviz favorabil proiectul de hotarare, in unanimitate de 

voturi. 

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

care se apoba cu 12 voturi pentru. 

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de 

Proiectare pentru obiectivul de investitii  “MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN 

CULTURAL, COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT”. 

Domnul presedinte de sedinta, Fodor Cristinel, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.4, pentru aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de 

Proiectare pentru obiectivul de investitii  “MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN 

CULTURAL, COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT”. 

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

Domnul Obreja Constantin intreaba cum se va face incalzirea, deorece sobele au fost 

deja reparate, iar domnul Primar prezinta in continuare unele dintre modificarile ce se 

doresc sa aiba loc, printre care: realizarea unei camere tehnice penru centrala termica, 

schimbarea sarpantei la acoperis  si realizarea unei arhitecturi exterioare rustice, cu motive 

autohtone, cu cerdac din lemn, s.a.m.d. 

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

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de 

Proiectare pentru obiectivul de investitii  “INFIINTARE SI ACCESIBILIZAREA 



UNUI SPATIU PUBLIC DE RECREERE, COMUNA BRUSTURI, JUDETUL 

NEAMT”. 

Domnul presedinte de sedinta, Fodor Cristinel, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.5, pentru aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de 

Proiectare pentru obiectivul de investitii  “INFIINTARE SI ACCESIBILIZAREA UNUI 

SPATIU PUBLIC DE RECREERE, COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT”. 

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

Domnul Primar completeaza cu informatii privind necesitatea separarii investitiilor 

legate de caminul cultural- cladirea separat de spatiul de recreere. La acest proiect se va 

merge pe proiectele aferente GAL- Tinutul Zimbrului. 

 La intrebarea domnul Obreja Constantin legat de pozitionarea spatiului de recreere 

si completarea domnului Badarau Gheorghe-Sorin legat de asezarea spatiului langa scoala, 

domnul primar mentioneaza faptul ca s-a dorit legarea acestui proiect de cel ce vizeaza 

cladirea caminului, pentru atingerea unor obiective. :La scoala se doreste ulterior alt 

proiect pentru o sala de sport. 

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 51/28.07.2017 privind 

stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Brusturi. 

Domnul presedinte de sedinta, Fodor Cristinel, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.6, privind modificarea HCL 51/28.07.2017 privind stabilirea 

salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Brusturi. 

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

impotriva. 

Comisia economica a avizat favorabil cu 3 voturi pentru si 1 impotriva. 

Comisia cultura a avizat favorabil in unanimitate de voturi. 

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

care se aproba cu 9 voturi pentru si 3 impotriva ( Gavriloaia Gheorghe, Badarau Gheorghe-

Sorin si Obreja Constantin). 

7. Proiect de hotărâre pentru reducerea din statul de functii al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Brusturi a unui numar de 5 posturi, aprobarea 

statului de functii si a organigramei 

Domnul presedinte de sedinta, Fodor Cristinel, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.7, pentru reducerea din statul de functii al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Brusturi a unui numar de 5 posturi, aprobarea statului de 

functii si a organigramei.  

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

impotriva. 



Comisia economica a avizat favorabil cu 3 voturi pentru si 1 impotriva. 

Comisia cultura a avizat favorabil in unanimitate de voturi. 

Domnul primar informeaza consiliul local ca se asteapta decizia de rectificare a 

bugetului. 

Se supune votului plenului consiliului local proiectul de hotarare, care se aproba cu 9 

voturi pentru si 3 impotriva ( Gavriloaia Gheorghe, Badarau Gheorghe-Sorin si Obreja 

Constantin). 

8.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Nefiind 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, Fodor Cristinel                                   Dirloman Viorica 


