
 

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

Incheiat astazi 21.12.2017 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.748 din 15.12.2017, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt prezenti 12 din 13 consilieri locali, sedinta fiind legal constituita, se 

pot incepe lucrarile. 

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. 748 din 15.12.2017. 

 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 rectificarea bugetului local pentru anul 2017 

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

proiectul de hotarare de la pct.1, 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 sumele aferente hotararilor judecatoresti 

de la scoli, iar domnul primar explica că sumele au fost repartizate partial, din aceasta 

cauza este nevoie de rectificari. Sumele se refera la sumele aferente hotarilor judecatoresti 

aferente cazurilor in care profesorii au dat scoala in judecata, pentru situatia modificarilor 

salariilor din anii anteriori. 

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

hotarare, care se apoba cu 12 voturi pentru. 

 



2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar din comuna Brusturi, pentru anul 2018-2019 

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

proiectul de hotarare de la pct.2, privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar din comuna Brusturi, pentru anul 2018-2019. 

Comisia pentru munca si protectie sociala 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. 

 

3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 

ianuarie-martie 2018 

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

proiectul de hotarare de la pct.3, privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 

ianuarie-martie 2018. 

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

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

 

4. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr 67/2015 privind stabilirea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si a altor taxe 

asimilate acestora, aplicabile incepand cu anul 2018 

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

proiectul de hotarare de la pct.4, pentru modificarea HCL nr 67/2015 privind stabilirea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate 

acestora, aplicabile incepand cu anul 2018. 

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

Domnul Obreja Constantin cere detalii despre impozitarea pe metru pastrat a 

terenurilor. 

Doamna secretar explica schimbarile aferente acestui proiect de lege- eliminarea 

impozitului suplimentar pe terenul intravilan arabil si modificarea cu un nivel mic a 

impozitului pe automobile cu tonaj mai mare de 12 tone. 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului 

“INFIINTARE SI ACCESIBILIZARE UNUI SPATIU PUBLIC DE RECREERE IN 

COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT” precum si a altor masuri necesare 

implementarii acestuia 

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

proiectul de hotarare de la pct.5, privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului 



“INFIINTARE SI ACCESIBILIZARE UNUI SPATIU PUBLIC DE RECREERE IN 

COMUNA BRUSTURI, JUDETUL NEAMT” precum si a altor masuri necesare 

implementarii acestuia. 

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

voturi. 

Domnul Vrajitoru Eugen-Neculai doreste sa se aiba in vedere pe viitor si un proiect 

pentru groapa situata in mijlocul satului Poiana, pentru rezolvarea problemei inundatiilor 

acelei zone- prin santuri de jur imprejurul zonei si infrumusetarea aspectului acestui sat. 

Domnul primar mentioneaza ca domnul Vrajitoru are dreptate in acest aspect, insa 

sunt probleme de rezolvare a situatiei inundatiilor, datorita drumului de acces si a raului 

care tot va inunda zona, in momentul cresterii volumului acestuia. 

In legatura cu proiectul aflat in desfasurare in satul Brusturi, domnul Obreja 

Constantin doreste sa afle despre schimbarile zonei vize. Domnul primar specifica ca 

parcul va fi altfel fata de cel anterior- se refera la un spatiu de recreere si parc de agrement 

pentru copii, cu pergole, bancute, mese de sah si table s.a.m.d. 

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

hotarare, care se aproba cu 12 voturi pentru  

 

6.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul Damian Catalin Consatntin prezinta raportul de cheltuieli a Asociatiei de 

fotbal Flacara Brusturi, sintetizand ca in urma desfasurarii unui numar de 24 meciuri, au 

fost nevoie de fonduri in suma de 10.000 lei, aferenti bugetului alocat de la Consiliul Local 

al comunei Brusturi. 

Domnul primar mentioneaza disputele din ultimele luni cu firma de salubrizare 

Rossal SRL, prin care mai multe comune, printre care si noi, nu au fost de acord cu 

modalitatea de taxare a acestei companii, pe membru de familie. In urma discutiilor, 

persoanele fara contract de servicii le-a fost atribuita o taxa speciala de 4 lei, fata de 3 lei 

aferenta contractelor, iar in urma discutiilor s-a ajuns la un numar corect de persoane/ 

comuna, care ar fi trebuit sa fie taxate, primaria urmand sa plateasca o diferenta de 

aproximativ 2800 lei/ luna, aferenta persoanelor fara contract, sume ce se vor regasi in 

impozitul aferent fiecarei persoane fara contract. Firma in cauza a dorit si majorarea cu 

0,50 lei/ persoane datorita cresterii salariului minim, insa s-a renuntat la aceasta idee. 

Domnul Vrajitoru Eugen-Neculai doreste sa afle de ce nu se aduc pubele pe toate 

strazile, pentru colectarea gunoiului, iar doamna secretar specifica ca in contractul semnat 

cu acestia, nu se mentioneaza necesitatea pubelelor, ci in mod normal se face strangerea de 

gunoi de la platforme, unde gunoiul ar trebui selectat pe categorii. Domnul primar adauga 

faptul ca prin contract, s-a negociat doar ridicarea gunoiului din 16 puncte ale comunei, nu 

si ridicarea de la fiecare curte in parte. 



Domnul Damian Catalin intreaba de modalitatea de scoatere a banilor din casierie 

pentru contractele nesemnate, iar domnul primar raspunde ca acesti bani se vor constitui 

prin taxa speciala, constituita legal pentru aceste situatii. 

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 


