
 

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

Incheiat astazi 28.12.2018 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.395 din 27.12.2018, PRIMARUL a convocat 

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

 La sedinta sunt  prezenti 10 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. 395 din 27.12.2018. 

 Avand in vedere ca domnul consilier Vrajitoru Neculai-Eugen-presedinte de sedinta 

lipseste,se propune ca sedinta sa fie condusa de catre domnul Raucescu Niculaie. 

 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 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de 

investitii”Modernizare drum comunal DC 1Tirzia-Grosi si retea de drumuri vicinale 

comuna Brusturi,judetul Neamt” 

 

Domnul presedinte de sedinta , supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de 

hotarare de la pct.1, privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii  

“Modernizare drum comunal DC 1Tirzia-Grosi si retea de drumuri vicinale comuna 

Brusturi, judetul Neamt” 

Comisia economica a avizat favorabil proiectul de hotarare  . 

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

voturilor consilierilor prezenti. 

 

 

 



 

2.  Discutii,intrebari,interpelari. 

Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta ,declara inchise lucrarile . 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA 

             Consilier, Raucescu  Niculaie                          Dirloman Viorica 


