
 

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

Incheiat astazi 07.03.2018 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.112 din 1.03.2018, 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. 112 din 1.03.2018. 

 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 aprobarea Amenajamentului Pastoral al comunei 

Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.1, privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al 

comunei Brusturi. 

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

Comisia pentru agricultura si activitati economice a avizat favorabil proiectul de 

hotarare. 

Domnul Gavriloaia Gheorghe intreaba cum influenteaza Amenajamentul pastoral 

crescatorii de animale din comuna si este lamurit de catre doamna secretar, care explica 

faptul ca acest document are rolul in ajutarea crescatorilor- acesta fiind o detaliere a 

procedurilor care trebuie sa aiba loc, a perioadelor si modalitatilor de lucru in cresterea 

animalelor. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi 

pentru. 



 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Actului aditional nr. 4 la Acordul de 

Parteneriat nr 103/07.12.2011 incheiat intre Asociatia “SOFIAMAN PENTRU 

COMUNITATE” si comuna Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.2, pentru aprobarea Actului aditional nr. 4 la Acordul 

de Parteneriat nr 103/07.12.2011 incheiat intre Asociatia “SOFIAMAN PENTRU 

COMUNITATE” si comuna Brusturi . 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare, cu 3 voturi pentru si 2 

impotriva (dl Gavriloaia Gheorghe si dl Badarau Gheorghe-Sorin).. 

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

Domnul Gavriloaia Gheorghe mentioneaza faptul ca a verificat asociatia Sofiaman si 

a observat ca aceasta presteaza servicii in mai multe comune din judetul Neamt si Suceava 

(respectiv in comuna Boroaia) si propune ca persoana imputernicita de catre acestia in 

prestarea serviciilor aferente ingrijirii persoanelor in varsta, sa fie cunoscuta atat de catre 

primarie, cat si de catre consiliul local al comunei Brusturi si aceasta sa prezinte rapoarte 

de activitate. 

Domnul primar specifica faptul ca anexat facturilor din anii anteriori, erau aduse de 

catre asociatie si rapoarte de activitate aferente lunii pentru care se solicita plata. De 

asemenea, domnul primar prezinta tabelul cu cele 15 persoane propuse impreuna cu 

doamna Horea Elena, sa fie asistate conform contractului su asociatia Sofiaman. Acestea 

sunt aprobate de catre consilieri, mai putin domnul Vindireu, care detine deja contract de 

intretinere cu un localnic. 

Domnul Horea Gheorghe intreaba de ce nu sunt vizate si satele Tirzia si Grosi in 

acest program. Domnul primar raspunde ca asa a fost specificat in proiectul inaintat de 

catre asociatie. 

Nemaifiind discutii, se supune votului aproba cu 9 voturi pentru si 2 impotriva 

(Gavriloaia Gheorghe si Badarau Gheorghe-Sorin). 

 

3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

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

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

Domnul Horea Gheorghe, din motive personale, il propune pe domnul Apostol 

Constantin, pentru pozitia de presedinte de sedinta. 

Se supune la vot proiectul de hotarare initial care se respinge cu 7 voturi pentru si 4 

impotriva. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament care se aproba cu 7 voturi 

pentru si 4 impotriva. 



 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea TEMEI DE PROIECTARE si a 

NOTEI CONCEPTUALE pentru obiectivul de investitii “ALEE PIETONALA CU 

SANTURI BETONATE SI PASARELA PESTE PARAUL BRUSTURA, 

ADIACENTE DN 15C, SATUL BRUSTURI” 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.4, privind aprobarea TEMEI DE PROIECTARE si a 

NOTEI CONCEPTUALE pentru obiectivul de investitii “ALEE PIETONALA CU 

SANTURI BETONATE SI PASARELA PESTE PARAUL BRUSTURA, ADIACENTE 

DN 15C, SATUL BRUSTURI”. 

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. Proiect de hotarare privind aprobarea planificarii lucrarilor ce vor fi 

efectuate de persoanele beneficiare de prevederile Legii nr 416/2001, privind venitul 

minim garantat, republicata, pentru anul calendaristic 2018 

Domnul presedinte de sedinta, Vicovanu Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.5, privind aprobarea planificarii lucrarilor ce vor fi 

efectuate de persoanele beneficiare de prevederile Legii nr 416/2001, privind venitul 

minim garantat, republicata, pentru anul calendaristic 2018. 

Comisia pentru munca si protectie sociala a avizat favorabil proiectul de hotarare, in 

unanimitate de voturi. 

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

 

6. Raport privind starea economica si sociala a comunei Brusturi pentru anul 

2017 

Domnul primar prezinta raportul privind starea economica si sociala a comunei 

Brusturi pentru anul 2017. 

 

7. Raport privind starea invatamantului de la Scoala Gimnaziala “Ieremia 

Irimescu”, Brusturi, in semestrul I al anului scolar 2017-2018 

Domnul director al scolii gimnaziale “Ieremia Irimescu”, Brusturi, prezinta raportul 

de activitate al scolii, pe semstrul I, al anului scolar 2017-2018. 

 

8.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Domnul director Stafie Costache mentioneaza dorinta de realizare pe viitor a 

serbarilor scolare in cadrul caminului cultural Brusturi, iar domnul primar mentioneaza ca 

aceasta este deja inclus intr-un program european de reabilitare. 



Domnul Gavriloaia Gheorghe intreaba de starea scolii din satul Grosi- daca urmeaza 

sa fie demolata, datorita starii de degradare avansate. Domnul director al scolii specifica 

faptul ca scoala este doar in administrarea lor, nu sunt ei proprietari de drept, fapt pentru 

care nu pot face nici o reabilitare sau demolare. 

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 


