
 

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

Incheiat astazi 09.08.2018 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.279 din 03.08.2018, 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. 279 din 03.08.2018. 

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

voturilor consilierilor prezenti ,cu mentiunea ca pe ordinea de zi a fost introdus si punctul 4 

cu privire la aprobarea devizului de lucrari de ingrijire si degajari 2018 a arboretelor dn 

padurea proprietate publica a comunei Brusturi. 

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatata 

din padurea proprietate publica a comunei Brusturi si stabilirea modului de 

valorificare 

Domnul presedinte de sedinta, Horea Gheorghe, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.1, privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatata 

din padurea proprietate publica a comunei Brusturi si stabilirea modului de valorificare. 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare, cu unanimitate de 

voturi. 

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

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

unanimitatea voturilor consilierilor prezenti. 

2. Proiect de hotarare privind insusirea si aprobarea docuemntatiei cadatrale 

de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Brusturi. 



Domnul presedinte de sedinta, Horea Gheorghe, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.2, privind insusirea si aprobarea docuemntatiei cadatrale de 

dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Brusturi. 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Domnul consilier Gavriloaia Gheorghe intreaba ce se va intampla cu  diferenta  de 

1126 mp teren . 

Primeste raspuns de la doamna secretara ca aceasta suprafata va ramane in 

proprietatea comunei. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care  se aproba cu unanimitate voturilor 

consilierilor prezenti. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 19 

mp teren din domeniul public al comunei Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Horea Gheorghe, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.3, privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 19 

mp teren din domeniul public al comunei BrusturiComisia juridica a avizat favorabil 

proiectul de hotarare. 

Domnul consilier Obreja Constantin intreaba daca aceasta suprafata de 19 mp  nu se 

poate da in chirie celor de la DELGAZ GRID. 

Primeste raspuns de la domnul primar ca acest lucru este benefic pentru cetatenii 

comunei si ca se vor  schimba mai multi stalpi,unde cablul va fi torsionat. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care  se aproba cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenti. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului de lucrari de ingrijire si 

degajari 2018 a arboretelor dn padurea proprietate publica a comunei Brusturi. 

Domnul presedinte de sedinta, Horea Gheorghe, supune dezbaterii Consiliului Local 

proiectul de hotarare de la pct.4, privind aprobarea aprobarea devizului de lucrari de 

ingrijire si degajari 2018 a arboretelor dn padurea proprietate publica a comunei Brusturi. 

Domnul consilier Badarau Gheorghe-Sorin explica faptul ca este vorba despre 

plantatia din  dreapta de la Poiana,pana in stana lui Macinica,unde in plantatia de stejar  

mai sunt si alte specii coplesitoare,care trebuie indepartate .Ocolul va executa lucrarea si va 

face receptia la final. 

Domnul primar spune sa se intruneasca o comisie din 3 consilier care sa mearga in 

teren in timpul executarii lucrarilor de defrisare. 

Se hotaraste ca din aceasta comisie sa fie  comusa din :dl Vrajitoru Neculai-

Eugen,dl.Vicoveanu Constantin si dl Fodor Cristinel. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care  se aproba cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenti. 

 

 



4.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Doamna secreatra da citire cererii depuse de  Asociatia Veteranilor de razboi din 

Moldova ,care solicita sprijin financiar. 

Domnii consilieri nu sunt de acord cu acest sprijin financiar. 

Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta, Horea Gheorghe declara inchise 

lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

             Consilier, Horea Gheorghe                               Dirloman Viorica 


