
 

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

Incheiat astazi 17.12.2018 in sedinta extraordinara 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.394 din14.12.2018, PRIMARUL a convocat 

Consiliul Local al Comunei Brusturi ,in sedinta extraordinara 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. 394 din 14.12.2018. 

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

voturilor consilierilor prezenti . 

  PROIECTE DE HOTARARI: 

 

1. Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2018. 

Domnul presedinte de sedinta, Vrajitoru Neculai-Eugen, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.1, privind rectificarea bugetului local 

pentru anul 2018. 

Domnul Vrajitoru Neculai-Eugen ,presedinte de sedinta,roaga sa fie chemata in 

sedinta si doamna contabila ,pentru a prezenta rectificarea bugetara. 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare  . 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Comisia pentru cultura a avizat favorabil proiectul de hotarare  . 

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

pentru si 1 vot impotriva(dl.Vrajitoru Neculai-Eugen). 

2. Proiect de hotarare pentru revocarea HCL 36/31.05.2018 pentru aprobarea 

organigramei si statul  de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Brusturi,judetul Neamt. 

Domnul presedinte de sedinta, Vrajitoru Neculai-Eugen, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.2, privind aprobarea aprobarea 



organigramei si statul  de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Brusturi,judetul Neamt. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Domnul Vrajitoru Neculai-Eugen este de parere ca numarul salariatilor este mare si 

ar trebui reduse din posturi,de exemplu la registrul agricol in loc de 2 persoane ,cum sunt 

in prezent,sa ramana doar una singura. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care  se aproba cu 11 voturi pentru si 1 vot 

impotriva(dl.Vrajitoru Neculai-Eugen) 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii valabilitatii Planului 

Urbanistic General al comunei Brusturi 

Domnul presedinte de sedinta, Vrajitoru Neculai-Eugen, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.3, privind aprobarea prelungirii 

valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Brusturi 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care  se aproba cu 11 voturi pentru si 1 vot 

impotriva(dl.Vrajitoru Neculai-Eugen) 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului necesar acordarii de 

cadouri persoanelor varstnice din comuna Brusturi cu ocazia sarbatorilor de iarna. 

Domnul presedinte de sedinta, Vrajitoru Neculai-Eugen, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.4, privind aprobarea bugetului necesar 

acordarii de cadouri persoanelor varstnice din comuna Brusturi cu ocazia sarbatorilor de 

iarna. 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care  se aproba cu 11 voturi pentru si 1 vot 

impotriva(dl.Vrajitoru Neculai-Eugen) 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea 

inchirierii unor spatii din incinta Cladirii Administrative din satul Poiana,proprietate 

publica. 

Domnul presedinte de sedinta, Vrajitoru Neculai-Eugen, supune dezbaterii 

Consiliului Local proiectul de hotarare de la pct.5, privind aprobarea aprobarea scoaterii la 

licitatie in vederea inchirierii unor spatii din incinta Cladirii Administrative din satul 

Poiana,proprietate publica. 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Domnul Vrajitoru Neculai –Eugen nu este de acord cu plata concesiunii de catre 

medicul de familie. 

Se supune la vot proiectul de hotarare, care  se aproba cu 11 voturi pentru si 1 vot 

impotriva(dl Vrajitoru Neculai-Eugen) 

 



6.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta, Vrajitoru Neculai-Eugen declara 

inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

             Consilier, Vrajitoru Neculai-Eugen                 Dirloman Viorica 


