
 

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

Incheiat astazi 26.01.2018 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.29 din 19.01.2018, 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. 

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. 29 din 19.01.2018. 

 Se supune la vot ordinea de zi si se aproba fiecare punct in parte cu unanimitate de 

voturi. 

Avand in vedere ca participa la sedinta presedintii de asociatii si persoanele fizice  

care au concesionat pasunea comunala,domnul primar propune sa se inceapa cu punctul 

nr.4 de pe ordinea de zi. 

 

 

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

4. Informare privind organizarea si administrarea suprafetelor de pasuni 

comunale date in inchiriere persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2017 si 

planificarea lucrarilor pentru anul 2018 

Rapoartele de activitate sunt prezentate pe rand de catre cele 4 asociatii de pe raza 

comunei Brusturi, si anume: Asociatiei Brusturelul, Asociatiei Brusturoasa, Asociatiei 

Poiana Prisacii si Asociatiei Speranta Grosi, dar si de catre celelalte persoane care au 

concesionat pasunea comunala si anume Festila Fiodor si Macinica Stefan. 

Doamna secretara spune ca aceste rapoarte trebuie sa fie scrise si depuse la dosarul 

de sedinta a Consiliului Local. 



Persoanele fizice si reprezentantii persoanelor juridice care au inchiriat suprafete de 

pasuni comunale, specifica faptul ca planurile pentru anul viitor sunt realizabile doar in 

limita banilor alocati. 

Doamna secretar mentioneaza, de asemenea si faptul ca se vor face comisii formate 

din consilieri, pentru verificarea periodica a covorului vegetal. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi si anume: 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.1, privind stabilirea salariilor pentru functiile publice 

si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brusturi. 

Comisia economica propune un amendament pentru modificarea valorii unora dintre 

salariile personalului din aparatul de specialitate al primarului, astfel: diminuarea salariului 

de baza la functionarii publici, pentru functia de inspector superior, de la 3600 lei 

(coeficient 1.895) la 3500 lei (coeficient 1,842), majorarea salariului de baza la personalul 

contractual, pentru functiile de inspectorii/consilieri grad I de la 3300 lei (coeficient 1,737) 

la 3450 lei (coeficient 1,816), diminuarea salariului de baza la soferi de la 3100 lei 

(coeficient 1,632), la 3000 lei (coeficient 1,579) si la guard de la 2500 lei (coeficient 

1,316) la 2300 lei (coeficient 1,211). 

Comisia de munca si protectie sociala a avizat favorabil proiectul de hotarare initial. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus de 

comisia economica si se aproba cu 10 voturi pentru si 2 abtineri (Apostol Constantin si 

Vicovanu Constantin). 

Se supune la vot proiectul de hotarare iniţial, care se respinge. 

2. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, 

a unor terenuri din domeniul privat al comunei Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.2, privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile 

legii, a unor terenuri din domeniul privat al comunei Brusturi. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe intreaba daca este vorba doar de terenurile de langa 

blocuri, iar domnul primar raspunde afirmativ si completeaza ca este vorba si de terenul 

dinspre vechiul CAP. 

Tot domnul Gavriloaia Gheorghe se intereseaza despre situatia persoanelor care au 

achitat deja terenurile si i se raspunde ca vanzarile respective nu au fost perfectate in forma 

autentica si nici nu s-a gasit in arhivele primariei modul in care au fost taiate chitantele la 

timpul respectiv- anul 2002. Nu exista nici o hotarare pentru scoaterea la licitatie a acestor 

terenuri. Doamna secretar adauga faptulca ulterior se va plati de catre proprietari si 

impozitul din urma. 

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



Nemaifiind discutii, se supune votului plenului consiliului local proiectul de 

hotarare, care se aproba cu 12 voturi pentru. 

3. Proiect de hotarare pentru revocarea HCL Nr 88 din 21.12.2017 pentru 

modificarea HCL 67/2015 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor si taxelor locale aplicabile incepand cu anul 2018, modificata si 

completata prin HCL Nr 10 din 10.03.2016 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.3, pentru revocarea HCL Nr 88 din 21.12.2017 pentru 

modificarea HCL 67/2015 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor si taxelor locale aplicabile incepand cu anul 2018, modificata si completata 

prin HCL Nr 10 din 10.03.2016. 

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

Doamna secretar explica faptul ca in decembrie s-au modificat valorile taxelor si 

impozitelor , astfel incat sa se plateasca pentru curti constructii separat de intravilan, insa s-

a realizat ca este o abordare gresita. Modificarea din prezent doreste aprobarea HCL 

privind impozitele si taxele locale in intregul ei.  

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

5.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul primar aminteste de situatia domnului Olariu Petrea, din Grosi, caruia i-a 

ars casa si doreste sa instiinteze consilierii daca ar fi de acord cu un ajutor de urgenta intr-

un cuantum mai consistent. 

Domnul Vrajitoru Eugen-Neculai vorbeste in numele consilierilor cand spune ca in 

situatia in care exista posibilitatea ajutarii, sa poata fi ajutat, iar domnul primar confirma ca 

se va prinde in buget un ajutor de urgenta in bani. 

Domnul Obreja Constantin intreaba si de alocarea unor sume pentru cumpararea de 

costume populare copiilor de la scoala, iar domnul primar subliniaza faptul ca anul acesta 

se vor achizitiona aceste costume. 

Un alt punct de discutat a fost notificare de majorare a tarifelor firmei de salubrizare, 

pentru persoanele fizice, cu 50 bani/ persoana, care ramane in dezbatere si pentru 

urmatoarea sedinta. 

Domnul Badarau Gheorghe-Sorin prezinta situatia lemnelor, pentru care primaria s-a 

inscris la Ocolul silvic, inca de anul anterior, mentionand ca va veni informare ca se va da 

drumul la o cantitate de aproximativ 270 mc, pe care populatia din comuna il poate ridica 

direct din padure, contra unui pret de 135 lei/mc (fara mana de lucru). 

Primarul specifica faptul ca este de dorit sa se tina cont de cererile de lemne, 

inregistrate anul trecut la primarie, astfel incat omul sa vina sa ridice lemnele cu un bon 

eliberat de primarie. 

In incheiere, domnul primar mentioneaza semnarea contractului de finantare prin 

PNDL, pentru refacerea dispensarului din satul Poiana, proiect in valoare de 720.000 lei, 



care se refere la construirea unei noi cladiri ce va contine o farmacie, un cabinet de 

stomatologie si un cabinet pentru un medic generalist. 

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 


