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 DISPOZIŢIA nr. 171 

din 12 august 2021 
 

- privind convocarea Consiliului Local al Comunei Brusturi în şedinţă ordinară  
 

 

 Având în vedere prevederile art. 133, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul 

administrativ, 

         În temeiul prevedrile art. 134, alin. (1), lit. a, alin. (2) și alin. (3), lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019 

privind codul administrativ, 

    Primarul comunei Brusturi, judeţul Bihor 
 

D I S P U N E : 

    

          Art.1 Se convoacă Consiliul local al comunei Brusturi în şedinţă ordinară  pentru data de 

MARȚI, 31 august 2021, ora 16:00,  la Căminul Cultural din localitatea Brusturi, nr. 190/A, cu 

participatrea fizică a consilierilor locali. 

  Art.2 Proiectul Ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.08.2021, ora 16:00, este următorul: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Brusturi, județul 

Bihor,  pentru perioada 2021-2027 

 Materialele care însoțesc proiectul: 

- Referatul de aprobare nr. 5279 din 19.07.2021 a primarului comunei Brusturi, Livia-Daniela 

Bârlău; 

- Raportul de specialitate nr. 5280 din 19.07.2021întocmit de secretarul general al comunei; 

- Nota de fundamentare nr. 5328 din 20.07.2021 a primarului comunei Brusturi, Livia-Daniela 

Bârlău; 

- Anunțul înreg. cu nr. 5361 din 21.07.2021. 

 Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  

tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității și necesității demarării procedurilor legale de 

declarare a comunei Brusturi, județul Bihor, ca stațiune turistică de interes local și ulterior accesarea de 

fonduri europene nerambursabile pe axele de turism inclusiv la Bruxelles 

 Materialele care însoțesc proiectul: 

- Notă de fundamentare și oportunitate nr. 4651 din 24.06.2021 a primarului comunei Brusturi, d-

na Bârlău Livia Daniela; 

- Referatul de aprobare nr. 4733 din 28.06.2021, a inițiatorului proiectului și anume, primarul 

comunei Brusturi, d-na Bârlău Livia Daniela; 

- Raportul de specialitate nr. 4734 din 28.06.2021, întocmit de secretarul general al comunei, d-na 

Sarca Mirela - Mariana; 

- Anunțul înreg. cu nr. 5362 din 21.07.2021. 

 Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  
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tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a unei cantități de 244,27 mc masă 

lemnoasă pe picior și fasonată 

 Materialele care însoțesc proiectul: 

- Referatul de aprobare nr. 5759 din 09.08.2021, întocmit de d-na primar Bârlău Livia Daniela;  

- Raportul de specialitate nr. 5760 din 09.08.2021, întocmit de secretar general, D-na Sarca Mirela - 

Mariana. 

- adresa cu nr. de înregistrare 672/27.07.2021, înaintată de Ocolul Silvic Blidaru si inreg la noi cu nr. 

5465/27.07.2021; 

- APV 2100259501500 și APV 2100259501550 

 Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  

tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesarului de lemn de foc pentru Primăria Comunei 

Brusturi, pentru sezonul rece 2021 - 2022 

 Materialele care însoțesc proiectul: 

- Referatul de aprobare nr. 5406 din 22.07.2021, întocmit de d-na primar Bârlău Livia Daniela;  

- Raportul de specialitate nr. 5407 din 22.07.2021, întocmit de secretar general, d-na Sarca Mirela 

– Mariana; 

- Referatul de necesitate înregistrat cu nr. 5306 din data de 20.07.2021. 

 Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  

tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină 

 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea facilitatii fiscale de anulare a accesoriilor in cazul 

obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al 

Comunei Brusturi 

 Materialele care însoțesc proiectul: 

- Referatul de aprobare nr. 5786 din 09.08.2021 întocmit de d-na primar Bârlău Livia Daniela; 

- Raportul de specialitate nr. 5787 din 09.08.2021, întocmit de secretarul general al comunei, d-na 

Sarca Mirela - Mariana. 

 Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  

tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență 

familiilor și persoanaelor care se află în situații de necesitate 

• Materialele care însoțesc proiectul: 
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- Referatul de aprobare nr. 5359 din 21.07.2021, a inițiatorului proiectului și anume, primarul 

comunei Brusturi, d-na Bârlău Livia Daniela; 

- Raportul de specialitate nr. 5360 din 21.07.2021, întocmit de secretarul general al comunei, d-na 

Sarca Mirela - Mariana; 

• Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  

tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină. 

 

7. Diverse. 

 

 Art.3 Materialele care însoțesc proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția președinților celor 

trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Brusturi, precum și liderului PNL dl. Roman 

Mircea odată cu comunicarea documentului de convocare, iar celorlalți consilieri locali le sunt 

comunicate pe e-mail, în conformitate cu art. 28, alin. 2, I-a teză, din HCL Brusturi nr. 82 din 

19.11.2020 privind aprobarea ROF a Consiliului Local Brusturi. În situația consilierilor locali fără 

adresă de e-mail, acești le vor descărca de pe site-ul www.primariabrusturi.ro . 
 

 Art.4  Consilierii locali sunt invitați ca până luni, 31 august 2021, ora 16:00, să formuleze și să 

depună amendamente (acceptate sau respinse) asupra proiectelor de hotărâri, care vor fi consemnate și 

motivate separat pe avizul întocmit de comisia de specialitate. 
 

 Art.5 Prezenta se comunică cu: 

            - consilierii  locali 

             - Instituţia Prefectului-judeţul Bihor 

              - se afişează la loc public 

                - la dosar. 

      PRIMAR,               Contrasemnează pentru legalitate, 

      BÂRLĂU Livia Daniela      Secretar general, 

             SARCA Mirela – Mariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:primaria.brusturi@cjbihor.ro
mailto:comunabrusturi@gmail.com
http://www.primariabrusturi.ro/
http://www.primariabrusturi.ro/


ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

  COMUNA BRUSTURI 

PRIMAR 

Brusturi nr. 200 

CUI: 4906059 

TEL./FAX: 0259/326833 

e-mail: primaria.brusturi@cjbihor.ro; comunabrusturi@gmail.com 

pagina web: www.primariabrusturi.ro 

 

        Anexă la Dispoziția nr. 171 din 12.08.2021 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Brusturi, județul 

Bihor,  pentru perioada 2021-2027 

 Materialele care însoțesc proiectul: 

- Referatul de aprobare nr. 5279 din 19.07.2021 a primarului comunei Brusturi, Livia-Daniela 

Bârlău; 

- Raportul de specialitate nr. 5280 din 19.07.2021întocmit de secretarul general al comunei; 

- Nota de fundamentare nr. 5328 din 20.07.2021 a primarului comunei Brusturi, Livia-Daniela 

Bârlău; 

- Anunțul înreg. cu nr. 5361 din 21.07.2021. 

 Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  

tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității și necesității demarării procedurilor legale de 

declarare a comunei Brusturi, județul Bihor, ca stațiune turistică de interes local și ulterior accesarea de 

fonduri europene nerambursabile pe axele de turism inclusiv la Bruxelles 

 Materialele care însoțesc proiectul: 

- Notă de fundamentare și oportunitate nr. 4651 din 24.06.2021 a primarului comunei Brusturi, d-

na Bârlău Livia Daniela; 

- Referatul de aprobare nr. 4733 din 28.06.2021, a inițiatorului proiectului și anume, primarul 

comunei Brusturi, d-na Bârlău Livia Daniela; 

- Raportul de specialitate nr. 4734 din 28.06.2021, întocmit de secretarul general al comunei, d-na 

Sarca Mirela - Mariana; 

- Anunțul înreg. cu nr. 5362 din 21.07.2021. 

 Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  

tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a unei cantități de 244,27 mc masă 

lemnoasă pe picior și fasonată 

 Materialele care însoțesc proiectul: 

- Referatul de aprobare nr. 5759 din 09.08.2021, întocmit de d-na primar Bârlău Livia Daniela;  

- Raportul de specialitate nr. 5760 din 09.08.2021, întocmit de secretar general, D-na Sarca Mirela - 

Mariana. 

- adresa cu nr. de înregistrare 672/27.07.2021, înaintată de Ocolul Silvic Blidaru si inreg la noi cu nr. 

5465/27.07.2021; 

- APV 2100259501500 și APV 2100259501550 

 Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  
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tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesarului de lemn de foc pentru Primăria Comunei 

Brusturi, pentru sezonul rece 2021 - 2022 

 Materialele care însoțesc proiectul: 

- Referatul de aprobare nr. 5406 din 22.07.2021, întocmit de d-na primar Bârlău Livia Daniela;  

- Raportul de specialitate nr. 5407 din 22.07.2021, întocmit de secretar general, d-na Sarca Mirela 

– Mariana; 

- Referatul de necesitate înregistrat cu nr. 5306 din data de 20.07.2021. 

 Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  

tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină 

 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea facilitatii fiscale de anulare a accesoriilor in cazul 

obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al 

Comunei Brusturi 

 Materialele care însoțesc proiectul: 

- Referatul de aprobare nr. 5786 din 09.08.2021 întocmit de d-na primar Bârlău Livia Daniela; 

- Raportul de specialitate nr. 5787 din 09.08.2021, întocmit de secretarul general al comunei, d-na 

Sarca Mirela - Mariana. 

 Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  

tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență 

familiilor și persoanaelor care se află în situații de necesitate 

• Materialele care însoțesc proiectul: 

- Referatul de aprobare nr. 5359 din 21.07.2021, a inițiatorului proiectului și anume, primarul 

comunei Brusturi, d-na Bârlău Livia Daniela; 

- Raportul de specialitate nr. 5360 din 21.07.2021, întocmit de secretarul general al comunei, d-na 

Sarca Mirela - Mariana; 

• Comisii de specialitate care avizează proiectul: 

Comisia pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism 

Comisia pentru activități socio-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii,  

tineret și sport 

Comisia juridică şi de disciplină. 

 

7. Diverse. 

 

               Secretar general, 

        SARCA Mirela – Mariana 
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