
 

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

Incheiat astazi 15.02.2018 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.86 din 9.02.2018, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt prezenti 11 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. 86 din 9.02.2018. 

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

voturi. 

 

 

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

1. Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local al comunei Brusturi 

pentru anul 2018 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.1, privind adoptarea bugetului local al comunei 

Brusturi pentru anul 2018. 

Comisia economica propune un amendament pentru diminuarea capitolului 

51.02.03- bunuri si servicii, cu suma de 20 mii lei si suplimentarea capitolului 68.02- 

ajutoare de urgenta la dispozitia primarului, cu 20 mii lei. 

Comisia juridica si cea de cultura au 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 11 voturi pentru. 

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

 



2. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 67 din 19.12.2016 privind 

atribuirea si incheierea contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor 

activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-

teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT”, din 

Zona 3, judetul Neamt 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.2, privind modificarea HCL nr. 67 din 19.12.2016 

privind atribuirea si incheierea contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor 

activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale 

membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT”, din Zona 3, judetul 

Neamt. 

Comisia economica respinge proiectul de hotarare, cu 4 voturi pentru si 1 impotriva 

Comisia pentru munca si protectie sociala respinge proiectul de hotarare cu 

unanimitate de voturi. 

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

respinge cu 10 voturi pentru si 1 impotriva. 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului constitutiv si 

statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.3, privind modificarea si completarea actului 

constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”. 

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

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

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si 

a Programului anual al achiztiilor publice la nivelul comunei Brusturi, pentru anul 

2018 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.4, privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii 

publice si a Programului anual al achiztiilor publice la nivelul comunei Brusturi, pentru 

anul 2018. 

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

Nu sunt discutii. 

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

5.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul Damian Catalin intreaba de posibilitatea schimbarii unor becuri stradale in 

unele zone, iar domnul primar afirma ca mai sunt disponibile becuri si se va urmari 

remedierea problemelor. 



Domnul primar aduce in discutie gasirea unei solutii pentru gasirea unei alternative 

la drumul de sub pod din Brusturi, pentru a se putea intra la casele din deal de parau cu o 

autospeciala pentru pompieri sau ambulanta, in caz de necesitate. 

Domnul Vicocavanu Constantin mentioneaza ca singurul drum ar fi pe raul acestui 

parau, insa domnul Badarau Gheorghe-Sorin mentioneaza ca un astfel de drum nu ar putea 

fi practicabil decat dupa 3 ani de la taluzare, avand in vedere caderile de teren. 

Domnul primar intreaba de asemena daca nu se poate castiga prin judecata, o fasie 

de 3m, insa doamna secretar mentioneaza ca proprietarii terenurilor ar trebui sa ofere drept 

de servitute. Subiectul ramane de discutat si pentru viitor. 

Domnul Vrajitoru Eugen-Neculai ajunge in sedinta la ora 14:25, cand lucrarile 

sedintei fusesera terminate , acesta participand doar la discutii. 

Domnul Bahneanu Ioan, fiind prezent la aceasta sedinta, este interesat de situatia 

aprobarii instalarii camerelor de supraveghere pe raza comunei Brusturi, camere ce ar 

putea ajuta in caz de probleme, la identificarea faptasilor unui act de violenta, furt sau alta 

incalcare a legii. 

Domnul primar raspunde ca aceste camere de supraveghere sunt deja puse in planul 

de achizitii din acest an, proiectul de hotarare fiind aprobat inca din luna decembrie a 

anului 2017. 

In final, doamna secretar aminteste consilierul de obligativitatea acestora de 

redactare a rapoartelor de activitate pentru anul 2017. 

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 


