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

Incheiat astazi 09.01.2018 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.2 din 04.01.2018, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt prezenti 13 din 13 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. 2 din 04.01.2018. 

 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 al comunei in 

trimestru IV- 2017 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.1, privind aprobarea executiei bugetului local al 

comunei in trimestru IV- 2017. 

Comisiile juridica, economica si 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 13 voturi pentru. 

2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local inregistrat la finele anului 2017 din excedentul bugetului 

local 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.2, privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii 



de dezvoltare a bugetului local inregistrat la finele anului 2017 din excedentul bugetului 

local. 

Comisiile juridica, economica si 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 13 voturi pentru. 

3. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul 

anului 2018 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.3, privind utilizarea excedentului bugetului local in 

cursul anului 2018. 

Comisiile juridica, economica si 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 13 voturi pentru. 

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 26 

mp teren din domeniul public al comunei Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.4, pentru aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 

26 mp teren din domeniul public al comunei Brusturi. 

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

Domnul Obreja Constantin intreaba despre posibilitatea de inchiriere a respectivului 

teren catre Delgaz Grid, contra cost. 

Doamna secretar explica faptul ca datorita legii energiei, nu se poate inchiria, ci se 

da spre folosinta cu drept de uzufruct. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si 1 vot 

impotriva (dl Obreja Constantin). 

5. Proiect de hotărâre privind anularea createlor fiscale restante, aflate in sold 

la 31 decembrie 2017, mai mici sau egale cu 30 lei 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.5, privind anularea createlor fiscale restante, aflate in 

sold la 31 decembrie 2017, mai mici sau egale cu 30 lei. 

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 13 voturi pentru. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de combustibil 

pentru autoturismul apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale- Comuna Brusturi 



Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.6, privind  aprobarea consumului lunar de combustibil 

pentru autoturismul apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale- Comuna Brusturi. 

Comisia economica a dat aviz favorabil proiectul de hotarare. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe intreaba daca sunt suficienti cei 120 l, iar dl primar 

raspunde ca aceasta limita este suficienta. 

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

7. Proiect de hotarare privind aprobarea domeniului privat al Comunei 

Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.7, privind aprobarea domeniului privat al Comunei 

Brusturi. 

Comisia economica a dat aviz favorabil proiectul de hotarare cu 4 voturi pentru si 1 

abtinere. 

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 si 1 abtinere 

(Gavriloaia Gheorghe). 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea domeniului public al Comunei 

Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.8, privind aprobarea domeniului public al Comunei 

Brusturi. 

Comisia economica a dat aviz favorabil proiectul de hotarare cu 4 voturi pentru si 1 

abtinere. 

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

Domnul Vrajitoru Eugen-Neculai intreaba despre pozitia nr 35 din domeniul public- 

teren sport Poiana, care sustine ca ar fi de fapt o groapa. 

Doamna secretar specifica ca denumirea a fost aleasa cu ani in urma, iar daca se 

doreste schimbarea acesteia, sa fie propusa o alta denumire, in cadrul consiliul local. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru, 1 vot 

impotriva (dl Vrajitoru Eugen-Neculai) si 1 abtinere (Gavriloaia Gheorghe). 

9. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Infiintarea si 

accesibilizarea unui spatiu public de recreere in comuna Brusturi, judetul Neamt” 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.9, privind implementarea proiectului “Infiintarea si 

accesibilizarea unui spatiu public de recreere in comuna Brusturi, judetul Neamt”. 

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

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi 

pentru. 



10.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul primar citeste adresa de la Asociatia Sofiaman pentru Comunitate, care 

solicita disponibilitatea noastra pentru serviciile acestora de ingrijire la domiciliu a 25 de 

persoane in varsta, contra unui cost de 3300 lei. 

Domnul Vrajitoru Eugen-Neculai mentioneaza ca aceste servicii nu sunt realizate 

cum este indicat in contract. 

Domnul Badarau Gheorghe-Sorin aminteste de necesitatea de balast pe drumurile 

laturalnice ale comunei Brusturi, insa dl primar explica faptul ca momentan nu este posibil, 

intrucat drumuri nu permit transportul masinilor de tonaj mare, fiind imbibate cu apa. 

Domnul Tofan Ilie aduce in discutie si cazul casei arse de curand, insa domnul 

primar propune momentan sa se faca o mobilizare printre vecini, acestia formand o 

comunitate mai stransa. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul presedinte de sedinta, Vicovanu 

Constantin declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

             Consilier, Vicovanu Constantin                           Dirloman Viorica 


