
 

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

Incheiat astazi 23.11.2017 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.726 din 17.11.2017, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt prezenti 12 consilieri locali plus Dl.Vrajitoru Neculai Eugen, care 

urmeaza sa fie validat în aceasta sedinta.  

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. 726 din 17.11.2017. 

 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 validarea unui mandat de consilier 

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

proiectul de hotarare de la pct.1, pentru validarea unui mandat de consilier. 

Comisia de validare aleasa la constituirea consiliului local din iunie 2016 se retrage 

pentru a verifica legalitatea alegerii pe listele PNL la alegerile locale din iunie 2016 a 

mandatului de consilier al d-lui Vrajitoru Eugen-Neculai, întocmind în acest sens un proces 

verbal, pe care îl prezinta consiliului local. 

Domnul Vrajitoru Eugen-Neculai depunde juramantul si il semneaza. 

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

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

care se aproba cu 12 voturi pentru. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 

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

proiectul de hotarare de la pct.2, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017. 



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

in unanimitate de voturi. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe intreaba de diferenta aferenta capitolului 61.02- 

Siguranta publica, iar domnul primar explica că este vorba de suma aferenta paznicilor, 

care nu a fost prinsa în totalitate la adoptarea bugetului, din cauza lipsei fondurilor, acestia 

inca beneficiind de salarii pe luna octombrie si noiembrie , pana la disponibilizare. 

Nemaifiind discutii, se supune votului plenului consiliului local proiectul de 

hotarare, care se apoba cu 13 voturi pentru. 

 

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

Proiectare pentru obiectivul de investitii”MODERNIZARE RETEA DRUMURI DE 

INTERES LOCAL, COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT” 

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

proiectul de hotarare de la pct.3, pentru aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de 

Proiectare pentru obiectivul de investitii”MODERNIZARE RETEA DRUMURI DE 

INTERES LOCAL, COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT”. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

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

voturi. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe doreste detalii despre reteaua de drumuri ce urmeaza 

sa fie modernizate. 

Domnul primar detaliaza ca in alegerea drumurilor ce vor face obiectul proiectului, 

s-a incercat obtinerea unui punctaj cat mai favorabil, astfel incercandu-se  în abordarea  

mai multor parametrii, printre care: atingerea a cel putin 4 puncte socio-culturale (biserici), 

a unor interesectii cu accesibilitate la un poriect european, etc. Drumurile propuse spre 

modernizare sunt strazile: Tarabonteni, Eternitatii, Privighetorii, Creteni, Primaverii, 

Bisericii; din Grosi- strada Principala ,din Tirzia- strada Cornitesti si Fdt Primaverii, iar din 

Poiana- strada Eternitatii si strada Primaverii. Se specifica faptul ca materialul folosit la 

legătura între strazile principale de cele secundare- va fi o fundatie de beton pentru strazile 

mai mari si strat bazaltic la strazile laturalnice. 

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

hotarare, care se apoba cu 13 voturi pentru. 

 

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea, prin act aditional, a 

contractului de conccesiune, incheiat intre COMUNA BRUSTURI si RIPEANU C. 

CONSTANTIN 

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

proiectul de hotarare de la pct.4, privind modificarea si completarea, prin act aditional, a 



contractului de conccesiune, incheiat intre COMUNA BRUSTURI si RIPEANU C. 

CONSTANTIN. 

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

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

voturi. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea instalarii si utilizarii sistemului de 

supraveghere video in punctele strategice ale comunei Brusturi, judetul Neamt 

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

proiectul de hotarare de la pct.5, privind aprobarea instalarii si utilizarii sistemului de 

supraveghere video in punctele strategice ale comunei Brusturi, judetul Neamt. 

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

Comisia economica a dat aviz favorabil proiectul de hotarare. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe intreaba de punctele stabilite pentru instalarea 

sistemului de supraveghere. 

Domnul viceprimar raspunde ca sunt stabilite 16 puncte momentan- platforme de 

gunoi, scoli, intersectii principale, restul punctelor urmand sa fie stabilite ulterior si arhiva 

sa fie pastrata si sa poata fi resetată la 5-6 luni. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 

 

6. Proiect de hotărâre privind incadrarea terenurilor folosite la exploatarea 

resurselor de apa si a zonelor de protectie din comuna Brusturi, in categoria celor 

pentru care nu se datoreaza taxa pe teren. 

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

proiectul de hotarare de la pct.6, privind incadrarea terenurilor folosite la exploatarea 

resurselor de apa si a zonelor de protectie din comuna Brusturi, in categoria celor pentru 

care nu se datoreaza taxa pe teren. 

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

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 aproba cu 13 voturi pentru  

 

7.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul Vrajitoru Eugen Neculai multumeste pentru incredere si promite sustinere 

in toate problemele comunitatii. 



Domnul primar revine la problema drumurilor asfaltate si mentioneaza faptul ca cei 

de la avizare nu doresc fluidizarea intersectiilor care ies in drumurile nationale, de aceea se 

doreste o solutie temporara- balast pentru a inmuia panta aferenta rigolei de la scoala. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe propune plasarea platformelor de gunoi undeva unde 

sa nu incurce circulatia si sa nu riste rasturnarea gunoiului. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul presedinte de sedinta, Fodor Cristinel, 

declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

             Consilier, Fodor Cristinel                                   Dirloman Viorica 


