
 

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

Incheiat astazi 26.04.2018 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.152 din 20.04.2018, 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. 152 din 20.04.2018. 

 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 lotizarii si a dezmembrarii in cinci 

loturi a unui bun mobil proprietate privata a comunei Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Apostol Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.1, privind aprobarea lotizarii si a dezmembrarii in 

cinci loturi a unui bun mobil proprietate privata a comunei Brusturi. 

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

voturi impotriva. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare, cu 4 voturi pentru si 1 

impotriva.. 

Domnul Obreja Constantin isi motiveaza votul impotriva ,luand in calcul disparitia 

drumului care trece spre amplasamentul terenurilor din spatele oborului. 

Doamna secretar explica faptul ca loturile se dezmembreaza ca urmare a existentei 

cladirilor edificate fara autorizatie de constuire de catre proprietarii apartamentelor de la 

cele doua blocuri,loturi care urmeaza sa fie scoase la vanzare.  



Domnul primar face observatia ca se va asigura drum de servitute pentru accesul in 

obor, insa pentru proiectul de hotarare prezent, se discuta doar de suprafata de teren 

aferenta blocurilor. 

Domnul Obreja Constantin intreaba de soarta magaziilor de pee terenul de la  obor, 

iar domnul primar explica faptul ca proprietarii magaziilor trebuie sa cada la intelegere cu 

propritarii acestora.  

Domnul Vrajitoru Neculai-Eugen mentioneaza ca prin lege, bunurile trebuiau sa 

revina obstei, insa in acte, magaziile respective nu au proprietar. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 9 voturi 

pentru si 3 impotriva. 

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

local nr 14/15.02.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare referitor la 

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, Apostol Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.2, privind modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului local nr 14/15.02.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare referitor la 

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. 

Motivul respingerii proiectului este neprestarea serviciilor conform contractului si 

existenta unui personal nerespectuos in cadrul firmei de ridicare a deseurilor. 

Domnul Badarau Gheorghe-Sorin mentioneaza ca avand in vedere faptul ca oamenii 

au facut contracte individuale- tot individual ar trebui sa se discute si modificarile de 

contract. 

Domnul primar specifica faptul ca individul traieste intr-o comunitate, nu este 

proprietarul propriei comunitati. 

Domnul Vrajitoru Neculai-Eugen mentioneaza, de asemenea, ca pe strazi, in 

particular pe strada dansului- din sat Poiana- nu exista containere de ridicare a deseurilor. 

Nemaifiind discutii, se supune votului respingerea proiectului de hotarare, care se 

aproba cu 12 voturi pentru. 

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

atribuirea si incheierea contractului 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, Apostol Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.3, privind modificarea HCL nr 67 din 19.12.2016 

privind atribuirea si incheierea contractului 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 a avizat favorabil proiectul de hotarare, cu 3 voturi pentru si 2 

impotriva (Domnul Gavriloaia si domnul Badarau). 

Domnul primar citeste adresa din partea companiei Rossal, legata de motivarea 

cresterii tarifelor si specificatia de chemara in instanta in situatia respingerii propunerii. De 

asemenea, se citeste si adresa privind consecintele respingerii proiectului de majorare- 

acela de neridicare pe viitor a deseurilor, decat din punctele special organizate pe 

platforme, ci nu de la fiecare casa. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care obtine 6 voturi pentru si 6 impotriva, 

situatie in care necesita reluarea proiectului de hotarare intr-o sedinta ulterioara. 

4. Proiect de hotarare privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei 

Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Apostol Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.4, privind actualizarea nomenclatorului stradal al 

comunei Brusturi. 

Comisia juridica 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 executiei bugetului local in trimestrul 

I 2018 

Domnul presedinte de sedinta, Apostol Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.5, privind aprobarea executiei bugetului local in 

trimestrul I 2018. 

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

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

6. Proiect de hotarare privind stabilirea unui cuantum orar pentru voluntarii 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

Domnul presedinte de sedinta, Apostol Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.6, privind stabilirea unui cuantum orar pentru 

voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta. 

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

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



7. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local, 

pentru lacasurile de cult din comuna Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Apostol Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.7, privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul 

local, pentru lacasurile de cult din comuna Brusturi. 

Comisia economica propune un amendament rin care sa se aloce restul de 10.000 lei 

nealocati din bugetul local, Bisericii pe stil vechi din sat Brusturi, avand in vedere 

investitiile viitoare la noul local de cult.  

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

initial, in unanimitate de voturi. 

Domnul Vrajitoru Eugen-Neculai mentioneaza dezacordul sau fata de alocarea unor 

bani catre bisericile deja sfintite, avand in vedere ca sfintirea acestora, deobicei trebuie 

realizata odata cu finalizarea lucrarilor la acestea. De asemenea in manifesta dorinta 

alocarii acestor sume pentru alte probleme ale comunei. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament, care se aproba cu 9 voturi 

pentru si 3 impotriva. 

8. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea 

exercitarii votului 

Domnul presedinte de sedinta, Apostol Constantin, supune dezbaterii Consiliului 

Local proiectul de hotarare de la pct.8, privind acordarea unui mandat special in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea 

exercitarii votului. 

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

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

de hotarare. 

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

9.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta, Apostol Constantin declara 

inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

             Consilier, Apostol Constantin                           Dirloman Viorica 


