ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 3 decembrie 2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Brazi, judetul
Prahova la care participa toti cei 15 consilieri locali. Sedinta se desfasoara prin intermediul mijloacelor
electronice de comunicare – aplicatia WhatsApp.
Sedinta este legal constituita, avand cvorumul necesar. La lucrarile sedintei participa doamna
Enescu Georgeta – secretar general al comunei Brazi si domnul Radu Leonas - primarul comunei Brazi.
Convocarea in sedinta s-a facut de catre domnul primar, in temeiul art. 133 alin.(1) din Ordonanta
de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispozitia nr. 489 din 27.11.2020 si a fost
asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul presedinte de sedinta, Ivan Nicolae, ales pentru o perioada de doua luni noiembrie decembrie 2020) conform H.C.L. Brazi nr.34 din 23.11.2020, deschide lucrarile sedintei si il invita de
domnul primar sa supuna la vot proiectul ordinei de zi.
Domnul primar supune la vot proiectul ordinei de zi:
1.Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului Local al comunei Brazi din data de
23.11.2020.
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul
2020, initiat de domnul primar.
3. Proiect de hotarare privind inregistrarea Comunei Brazi, judetul Prahova in Sistemul National
Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor, initiat de domnul primar.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
local al comunei Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
5.Proiect de hotarare privind desemnarea Primarului comunei Brazi ca reprezentant al comunei
Brazi, judetul Prahova în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru managementul deşeurilor - Prahova”, precum si desemnarea unui inlocuitor al acestuia, initiat de
domnul primar.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de
asistenta si/sau de reprezentare a autoritatilor administratiei publice locale si a comunei Brazi, judetul
Prahova in justitie, initiat de domnul primar.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. AQUASAL
UTILSERV S.R.L., initiat de domnul primar.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii componentei nominale a comisiilor de
specialitate ale Consiliului local Brazi, judetul Prahova.
9.Proiectul privind organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat la nivelul Comunei Brazi, judetul Prahova, in anul scolar 2021-2022.
Supus la vot, proiectul ordinei de zi se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului Local Brazi din data de 23.11.2020.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei Brazi
din data de 23 noiembrie 2020 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul
2020, initiat de domnul primar.
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Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate si intreaba daca sunt
discutii legate de acest punct.
Comisiile de specialitate isi prezinta avizele favorabile.
Intrucat nu sunt discutii legate de acest punct, domnul presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul
2020, initiat de domnul primar si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotarare privind inregistrarea Comunei Brazi, judetul Prahova in Sistemul National
Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate si intreaba daca sunt
inscrieri la cuvant..
Cele 3 comisii de specialitate isi previnta avizele favorabile la proiectul de hotarare.
Intrucat nu sunt discutii legate de acest punct, domnul presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind inregistrarea Comunei Brazi, judetul Prahova in Sistemul National
Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor, initiat de domnul primar si se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
local al comunei Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate. Intreaba si daca sunt
inscrieri la cuvant.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Intrucat nu sunt discutii legate de acest punct, domnul presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
local al comunei Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar si se aproba in unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotarare privind desemnarea Primarului comunei Brazi ca reprezentant al comunei
Brazi, judetul Prahova în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru managementul deşeurilor - Prahova”, precum si desemnarea unui inlocuitor al acestuia, initiat de
domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari legate de acest punct si solicita avizele
comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Deoarece nu sunt intrebari, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare
privind desemnarea Primarului comunei Brazi ca reprezentant al comunei Brazi, judetul Prahova în
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul
deşeurilor - Prahova”, precum si desemnarea unui inlocuitor al acestuia, initiat de domnul primar si
se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
6.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de
asistenta si/sau de reprezentare a autoritatilor administratiei publice locale si a comunei Brazi, judetul
Prahova in justitie, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari legate de acest punct si solicita avizele
comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Deoarece nu sunt intrebari, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare
privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a
autoritatilor administratiei publice locale si a comunei Brazi, judetul Prahova in justitie, initiat de
domnul primar si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
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7.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. AQUASAL
UTILSERV S.R.L., initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari legate de acest punct si solicita avizele
comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar solicita membriilor consiliului sa faca propuneri nominale pentru reprezentantii
Consiliului local in AGA.
Domnul Radu Mircea-Florian il propune pe domnul Stroe Moise iar domnul Mihalache Mihai il
propune pe domnul Brezeanu.
Domnul primar precizeaza ca la momentul actual, din AGA fac parte domnii Tudor Nicolae si
Mihalache Mihai si solicita sa se propuna un singur reprezentant.
Domnul Costea il propune pe domnul Mihalache Mihai.
Domnul presedinte de sedinta precizeaza ca domnii Tudor Nicolae si Mihalache Mihai fac deja
parte din AGA si solicita aprobare pentru domnul consilier Stroe Moise, sa fie al treilea reprezentant al
consiliului local, in locul domnului Gheorghe Ciprian-Daniel.
Domnul presedinte de sedinta Ivan Nicolae supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L., initiat de domnul
primar, in sensul desemnarii numitilor Tudor Nicolae, Mihalache Mihai si Stroe Moise ca
reprezentanti ai asociatului unic si se aproba in unanimitate de voturi.
Domnul Stroe Moise multumeste domnilor consilieri pentru increderea acordata.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi:
8.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii componentei nominale a comisiilor de
specialitate ale Consiliului local Brazi, judetul Prahova.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari legate de acest punct si solicita avizele
comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Deoarece nu sunt intrebari, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare
privind aprobarea modificarii componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului local
Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
9.Proiectul privind organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat la nivelul Comunei Brazi, judetul Prahova, in anul scolar 2021-2022.
Domnul Ivan Nicolae, presedinte de sedinta, informeaza pe domnii consilieri ca nu trebuie avizul
comisiilor de specialitate, intrucat acesta este doar o propunere a retelei de invatamant. Nu este proiect de
hotarare.
Domnul primar precizeaza ca acum se cere un vot de pricipiu cu privire la reorganizarea
structurilor scolare, la solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean Prahova.
Domnul Dan Iuliu-Andrei intreaba daca poate interveni iar domnul Ivan Nicolae il invita sa ia
cuvantul. Acesta posteaza pe grup Hotararea nr.9 a Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale
“Profesor Opera Mihai” Negoiesti, referitoare la pastrarea personalitatii juridice a unitatii de invatamant,
cu invocarea motivelor care sustin aceasta hotarare.
Domnul Dan Iuliu-Andrei precizeaza de asemeni ca explicația numericului de 299 elevi este o
cifră doar de tranzit, pentru că in prezent sunt 301 elevi iar la anul vor fi cca 328. Restul sunt speculații.
Începand cu luna octombrie in școală sunt 301 elevi si prevederile pt 2021-2022 sunt de 328 elevi. Totul
este verificabil de ISJ din SIIIR (Sistemul informatic integrat al învățământului din România). Mai trebuia
să vină 2 copiii in luna noiembrie, dar datorită pandemiei au rămas online la Școlile lor, Domiciliul lor
acum este in Popești și Stejaru. Acea cifra de tranzit este din SIIIR, unde apar permanent actualuzari
privind transferul elevilor. La sistemul SIIIR au acces permanent cei de la ISJ și considera ca a fost,, o
mare VÂNATOARE,, de cifre, ca să aibă un punct de plecare ISJ, care vânează de mult acest
"aranjament". Din punctul sau de vedere, nu se justifică retragerea Personalității Juridice și este și cam "
ilegală ". Totodată, prin retragerea PJ-ului singurul secretariat va fi la Scoala Brazi, iar pentru o adeverință
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(de exemplu) toți părinții vor fi nevoiți să vină la Brazi. Nu este nici un beneficiu pentru cetățenii comunei
Brazi. Acum câteva zile parcă așa suna jurământul domnilor alesi locali: "să fac, cu bună-credință, tot ceea
ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Brazi ".
Domnul primar Radu Leonas spune ca aceasta hotarare a Consiliului de Administratie i-a fost
transmisa ieri la sediul primariei, dupa amiaza, da catre doamna director Gusa Camelia. Nu a putut sa le
comunice adresa, dar la acest moment este vorba doar de un acord de principiu. Dupa primirea avizului
conform se va veni in consiliul local cu proiect de hotarare.
Domnul Dan Iuliu Andrei precizeaza ca a prezentat colegilor punctul sau de vedere si
argumentarea acestuia, deoarece este foarte important sa cunoasca acest aspect inaintea avizului.
Domnul presedinte de sedinta Ivan Nicolae supune la vot Proiectul retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat la nivelul Comunei Brazi, judetul Prahova, in anul scolar 2021-2022,
in sensul ca reteaua unitatilor de invatamint preuniversitar de stat organizata la nivelul comunei
Brazi sa fie reorganizata, prin retragerea personalitatii juridice a Şcoalii Gimnaziale “Profesor Oprea
Mihai” Sat Negoieşti, Comuna Brazi (299 elevi) si arondarea acestei unitati de invatamant ca structura
la Scoala Gimnaziala, Comuna Brazi – unitate cu personalitate juridica si se aproba cu 9 voturi pentru,
5 voturi impotriva (Radu Mircea-Florian, Dan Iuliu-Andrei, Scarlat Cornel-Razvan, Stoicescu
Mihaela, Radu Marius-Ciprian) si o abtinere (Stroe Moise).
Domnul presededinte de sedinta intreaba pe domnii consilieri daca mai sunt si alte intrebari si
acestia raspund ca nu mai sunt alte probleme.
Epuizandu-se problemele inscrise pe ordinea de zi domnul Ivan Nicolae, presedinte de sedinta,
multumeste domnilor consilieri pentru prezenta si declara inchise lucrarile sedintei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae Ivan

Secretar general al comunei,
Georgeta Enescu

Aprobat cu un numar de 15 voturi pentru, in sedinta Consiliului local al comunei Brazi din
data de 22 decembrie 2020. Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si
publicat pe site-ul institutiei la data de 24 decembrie 2020.
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