ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 18 februarie 2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Brazi, judetul
Prahova la care participa 14 consilieri locali, lipsind motivat domnul consilier Radu Mircea-Florian.
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. 51 din 12.02.2020 si a fost asigurata
in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul presedinte de sedinta, Dragomir Vasile-Danut, ales pentru o perioada de doua luni
(februarie - martie 2020) conform H.C.L. Brazi nr.5 din 31.01.2020, 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 Brazi din data de 31.01.2020.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019, initiat de
domnul primar.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al bugetului
local al comunei Brazi, judetul Prahova, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, initiat
de domnul primar.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul
2020, initiat de domnul primar.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea anularii creantelor fiscale, reprezentand contravaloare
amenzi, ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate si ale debitorilor decedati, initiat de domnul
primar.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care
frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2020,
initiat de domnul primar.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea reamenajarii locului de joaca al Gradinitei de copii din
satul Batesti, comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul consilier Dan Iuliu-Andrei.
8.Intrebari si interpelari.
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 31.01.2020.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei Brazi
din data de 31 ianuarie 2020 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019, initiat de
domnul primar.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit. Se prezinta avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al bugetului
local al comunei Brazi, judetul Prahova, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, initiat
de domnul primar.
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Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit. In anul 2019, excedentul este in suma de
19.041.871,96 lei, din care 19.041.000 lei vor fi folositi pentru sectiunea de dezvoltare (investitii) si
871,96 lei pentru acoperirea golurilor de casa.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul Dan Iuliu-Andrei spune ca a vazut in lista investitilor ca s-au alocat 75.000 lei pentru
urmarire executie reparatii capitale Primaria Brazi. Cine urmareste executia?
Domnul primar ii raspunde ca proiectantul urmareste executia lucrarii.
Domnul Dan Iuliu-Andrei spune ca a vazut ca au fost neconforme lucrarile de gestionare a
deseurilor rezultate in urma lucrarilor la primarie. Cui revine responsabilitatea gestionarii conforme a
deseurilor?
Domnul primar ii raspunde ca responsabilitatea gestionarii conforme a deseurilor revine autoritatii
contractante.
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al bugetului local al comunei Brazi, judetul
Prahova, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 si se aproba in unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul
2020, initiat de domnul primar.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit. Se prezinta avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate.
Domnul Dan Iuliu-Andrei spune ca a vazut in buget, la sectiunea de dezvoltare – lucrari in
continuare, la punctul 10- Construire bazin pompe ape menajere Batesti. Au inceput lucrarile?
Domnul primar precizeaza ca este vorba despre statia de pompe de la padure. Contractul a fost
atribuit, acum termenul a expirat si constructorul nu a facut nimic. Se va indrepta impotriva celui care a
castigat contractul.
Domnul Dan Iuliu-Andrei intreaba ce firma este aceasta si domnul primar ii raspunde ca nu mai
stie. In orice caz trebuie reluate demersurile.
Domnul Dan Iuliu-Andrei – a vazut in buget si Reactualizare PT Conacul Nicolau. Este vorba
despre cladire sau despre teren? De ce se reactualizeaza?
Domnul primar ii raspunde ca este vorba despre Conacul Nicolau. Proiectul tehnic este din 2009
si asa a considerat necesar; nu mai era de actualitate, preturile erau cele din anul 2009. Trebuie sa se
reactualizeze preturile la nivelul anului 2020.
Domnul Dan Iuliu-Andrei intreaba cine este responsabil pentru ca nu s-a facut nimic din 2009
pana la momentul cand a inceput executia parcului?
Domnul primar ii spune ca este vorba de Conacul Nicolau, nu de parc.
Domnul Dan Iuliu-Andrei intreaba de ce nu se poate face restaurarea conacului pe fonduri
europene si domnul primar ii raspunde ca va incerca sa acceseze fonduri europene pentru restaurarea
Conacului Nicolau.
Domnul Dan Iuliu-Andrei - la punctul 19 este trecut Reactualizare PT, studii, avize Gaze Stejaru.
De ce se face reactualizare? De ce nu s-a facut lucrarea atunci? De ce au lasat sa expire documentatia?
Domnul primar ii raspunde ca se reactualizeaza deoarece proiectul este din anul 2013. A incheiat
contractul de parteneriat cu Distrigaz si trebuie sa reactualizeze proiectul, avizele. La momentul actual
preturile sunt altele fata de 2013. Este vorba de preturi, de cantitati. La momentul 2013 era o confuzie
legislativa. Trebuia sa faca Distrigaz lucrarea dar a dat raspuns ca nu este rentabil pentru ei. Intre timp s-a
modificat legislatia si acum putem face noi lucrarea. Si este necesar sa se reactualizeze documentatia.
Domnul Dan Iuliu-Andrei- a vazut in buget finantare din excedent: Amenajare zona agrement si
sport Brazi – 15.000 mii lei, Amenajare rigole, podete – 2.300 mii lei. Cat este o rigola?
Domnul primar ii raspunde ca acestea sunt contracte in derulare. Referitor la rigole, nu stie nici
preturi si nici lungimea rigolelor. Nu are aceste date si o sa raspunda la sedinta urmatoare.
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Domnul Dan Iuliu-Andrei propune sa se aloce suplimentar catre Clubul Sportiv Brazi 100.000 lei
deoarece sunt necesari pentru inscrierea echipei de handbal si transportul catre diferite competitii. Echipa
de handbal a avut rezultate exceptionale. Un copil a fost convocat la lotul national de handbal. La fel si la
karate: la Campionatul national de la Oradea s-au castigat medalii. Tot anul au facut surprize frumoase.
Transportul pe distante mari, calificarea la faza nationala sunt foarte costisitoare.
Domnul primar spune ca suma a fost alocata conform adresei primite de la conducerea clubului.
Domnul Matei Andrei intreaba daca Clubul Sportiv Brazi a facut referat cu necesarul de finantare.
Domnul Dan Iuliu-Andrei – crede ca s-a depus adresa. A vorbit in acest sens cu contabilul
clubului.
Domnul primar precizeaza ca sumele au fost alocate in baza referatului primit. Se pot aloca bani,
suplimentar si la rectificarea bugetului.
Doamna Stoicescu Mihaela spune ca a vazut in buget ca s-au alocat 150 mii lei pentru SF
construire bazin inot Parc Brazi. Nu este o incarcare foarte mare pe buget? In conditiile in care bugetul
este asa cum este. Le-a spus la o discutie ca exista un plan de autofinantare. Sa le explice si lor cum se va
face autofinantarea.
Domnul Dan Iuliu-Andrei ii solicita domnului primar ca, in calitate de initiator, sa le comunice si
lor toate informatiile, daca le are.
Domnul primar le spune ca activitatea nu se poate autofinanta. Dupa cum nici salile de sport nu se
pot autofinanta.
Doamna Stoicescu Mihaela – domnul primar le-a spus ca bazinul de inot isi va scoate cheltuielile
de intretinere.
Domnul primar ii raspunde ca in sedinta nu a discutat asa ceva.
Domnul Bejan Laurentiu – le-a spus dupa sedinta ca exista un teren in Parcul Brazi unde ar putea
sa construiasca un bazin de inot.
Doamna Stoicescu Mihaela – ea a spus ca este o suma mare pentru SF, in conditiile in care nu
sunt suficienti bani la buget. Asta era remarca ei.
Domnul primar – acum se intocmeste studiul de fezabilitate. Prin SF se spune si rentabilitatea.
Domnul Dan Iuliu-Andrei – dupa ce se aloca 150 mii lei pe SF, s-ar putea sa nu fie rentabil?
Domnul primar – daca face SF-ul, merge pana la capat si face si executia.
Doamna Stoicescu Mihaela – de ce nu le explica si lor, ca poate nu sunt contra. Sa le spuna mai
multe detalii legate de construirea bazinului de inot,.
Domnul primar ii raspunde ca nu mai are ce sa le spuna.
Domnul Dan Iuliu-Andrei solicita sa se consemneze in procesul verbal ca domnul primar a
afirmat ca nu are ce sa le mai spuna legat de construirea bazinului de inot. Cand i se cere votul nu i se
pare normal ca domnul primar sa nu fie in stare sa il lamureasca. Aici este vorba de bani publici. Ce face
domnul primar este un abuz de putere.
Doamna Stoicescu Mihaela spune ca atunci cand nu ai bani in buget sa intretii o investitie pe
care o faci, atunci aceasta nu este rentabila.
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2020 si se aproba cu 11 voturi
pentru, 1 vot impotriva – Dan Iuliu-Andrei si 2 abtineri – Stoicescu Mihaela si Bejan Laurentiu –
Valentin.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotarare privind aprobarea anularii creantelor fiscale, reprezentand contravaloare
amenzi, ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate si ale debitorilor decedati, initiat de domnul
primar.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit.
Se propune anularea creantelor fiscale in cuantum de 8.620 lei, reprezentand contravaloare
amenzi, datorate de persoane fizice aflate in stare de insolvabilitate si anularea creantelor fiscale in
cuantum de 24.959 lei, reprezentand contravaloare amenzi, datorate de persoane fizice care au decedat.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
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Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea anularii creantelor fiscale, reprezentand contravaloare amenzi, ale debitorilor declaraţi în
stare de insolvabilitate si ale debitorilor decedati si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:
6.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care
frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2020,
initiat de domnul primar.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit.
Unitatile scolare au inaintat spre aprobare propunerile de burse pentru anul 2020, la
fundamentarea acestora aflandu-se atat cererile depuse de catre elevii beneficiari de bursa pentru
semestrul I al anului scolar 2019 – 2020, cat si propunerile inaintate Consiliilor de Administratie ale
Scolilor de Comisiile de acordare a burselor. Bursele se vor mentine la acelasi cuantum ca si in anul 2019.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor
de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2020 si se aproba in unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:
7.Proiect de hotarare privind aprobarea reamenajarii locului de joaca al Gradinitei de copii din
satul Batesti, comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul consilier Dan Iuliu-Andrei.
Domnul consilier Dan Iuliu-Andrei prezinta referatul de aprobare intocmit.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea reamenajarii locului de joaca al Gradinitei de copii din satul Batesti, comuna Brazi, judetul
Prahova si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
8.Intrebari si interpelari.
Domnul Dumitrache Vasile intreaba daca in fata primariei se poate amenaja un sens giratoriu la
fel ca cel de la Petrobrazi.
Domnul primar ii raspunde ca este drum judetean si administrator este CJ Prahova.
Domnul Matei Andrei – era bine daca se putea amenaja deoarece frecventa accidentelor este mare.
Sa se trimita o propunere la CJ Prahova sa vedem daca accepta.
Doamna Stoicescu Muhaela – nici vizibilitatea nu este cea mai buna in intersectia din fata
primariei.
Domnul primar spune ca s-a montat o oglinda in aceasta intersectie.
Domnul Matei Andrei – problema nu este de oglinda ci de faptul ca oamenii nu inteleg care este
drumul cu prioritate.
Domnul viceprimar spune ca a incercat sa faca indicatoarele de circulatie mai mari dar nu a avut
voie.
Epuizandu-se problemele inscrise pe ordinea de zi domnul Dragomir Nicolae-Danut, presedinte
de sedinta, multumeste domnilor consilieri pentru prezenta si declara inchise lucrarile sedintei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae - Dănuț Dragomir
SECRETAR GENERAL,
Georgeta Enescu
Aprobat cu un numar de 15 voturi pentru, in sedinta Consiliului local al comunei Brazi din data de
30 martie 2020.
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