ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 22 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. 520 din 15.12.2020 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
03.12.2020.
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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, initiat de
domnul primar.
4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
5.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale „Profesor Oprea Mihai” Negoiesti, Comuna Brazi, judetul
Prahova, initiat de domnul primar.
6. Proiect de hotarare privind desemnarea Primarului comunei Brazi ca reprezentant al comunei
Brazi, judetul Prahova în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de
Crestere Ploiesti - Prahova”, precum si desemnarea unui inlocuitor al acestuia, initiat de domnul primar
7. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali
din cadrul Consiliului Local Brazi pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de
specialitate , initiat de domnul primar.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2021, initiat de domnul
primar.
9. Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali care pot fi incadrati in
cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2021, initiat de domnul primar.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune a imobilului cu
destinatia de cabinet medical situat in satul Brazii de Jos, comuna Brazi, judetul Prahova, incheiat intre
Consiliul Local Brazi si dr. Marculescu Florentina-Lenuta, medic specialist medicina de familie, initiat
de domnul primar.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii imobilului cu destinatia de cabinet medical
situat in satul Brazii de Jos, comuna Brazi, judetul Prahova de catre dr. Albu Steluţa-Georgiana, medic
primar medicina de familie, initiat de domnul primar.
12. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie februarie 2021, initiat de domnul primar.
13.Intrebari.
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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 03.12.2020.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei Brazi
din data de 3 decembrie 2020 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct 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.
Domnul Ivan Nicolae, presedinte de sedinta, precizeaza ca presedintele comisiei de specialitate
nr.3 sport-cultura este domnul Stroe Moise. Solicita apoi avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar, aduce la cunostinta domnilor consilieri ca s-a operat inca o modificare la bugetul
local, fata de forma transmisa: bugetul a fost majorat cu 646,98 mii lei, din care: 371 mii lei sunt alocati
din fondul de rezerva bugetara prin HG nr.1044/2020 ( au fost cuprinsi in referatul initial) si alti 167 mii
lei alocati din fondul de rezerva bugetara prin HG nr.1100/2020; 108,98 mii lei au rezultat din incasarile
proprii, mai mari decat prevederile anterioare. Acesti bani au fost repartizati pe cheltuieli astfel: 371 mii
lei pentru sprijinire culte si 275,98 mii lei la Salubritate, pentru plata cotizatiei la Fondul de mediu.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt alte discutii legate de acest punct.
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, in forma propusa 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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, initiat de
domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 si se aproba in unanumitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate , dupa care solicita sa se
faca propuneri pentru reprezentanti.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul Radu Mircea-Florian il propune pe domnul Stroe Moise ca reprezentant al consiliului
local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Brazi.
Domnul Stan Georgel propune ca domnii Stroe Moise si Ivan Nicolae sa faca parte din Consiliul
de Administratie al Scolii Gimnaziale Brazi.
Nefiind alte propuneri, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare
privind desemnarea domnilor Stroe Moise si Ivan Nicolae, in calitate de preprezentanti ai Consiliului
Local al comunei Brazi in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul
Prahova si se aproba in unanimitate de voturi.
Domnul Stroe Moise multumeste domnilor consilieri pentru increderea acordata.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale „Profesor Oprea Mihai” Negoiesti, Comuna Brazi, judetul
Prahova, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate , dupa care solicita sa se
faca propuneri pentru reprezentanti.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
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Domnul Mihalache Mihai propune ca din Consiliul de Administratie al Scolii Negoiesti sa faca
parte domnii Brezeanu Ionut si Radu Marius Ciprian.
Domnul Radu Mircea-Florian il propune pe domnul Scarlat Cornel-Razvan.
Intrucat a inteles ca domnul Radu nu doreste sa faca parte din consiliul de administratie, domnul
presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind desemnarea domnilor Brezeanu
Ionut si Scarlat Cornel-Razvan, in calitate de preprezentanti ai Consiliului Local al comunei Brazi in
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova si se aproba
in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotarare privind desemnarea Primarului comunei Brazi ca reprezentant al comunei
Brazi, judetul Prahova în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de
Crestere Ploiesti - Prahova”, precum si desemnarea unui inlocuitor al acestuia, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
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 desemnarea Primarului comunei Brazi ca reprezentant al comunei
Brazi, judetul Prahova în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de
Crestere Ploiesti - Prahova”, precum si desemnarea domnului Stan Georgel, viceprimar, ca inlocuitor
al acestuia si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali
din cadrul Consiliului Local Brazi pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de
specialitate , initiat de domnul primar
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Intrucat nu sunt discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare
privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului
Local Brazi pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate si se aproba
in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2021, initiat de domnul
primar.
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 Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2021 si se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi:
9. Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali care pot fi incadrati in
cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2021, initiat de domnul primar.
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 stabilirea numarului de asistenti personali care pot fi incadrati in cadrul
Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2021 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi:
10. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune a imobilului cu
destinatia de cabinet medical situat in satul Brazii de Jos, comuna Brazi, judetul Prahova, incheiat intre
Consiliul Local Brazi si dr. Marculescu Florentina-Lenuta, medic specialist medicina de familie, initiat
de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
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Intrucat nu sunt discutii legate de acest punct, domnul presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune a imobilului cu destinatia
de cabinet medical situat in satul Brazii de Jos, comuna Brazi, judetul Prahova, incheiat intre
Consiliul Local Brazi si dr. Marculescu Florentina-Lenuta, medic specialist medicina de familie si se
aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii imobilului cu destinatia de cabinet medical
situat in satul Brazii de Jos, comuna Brazi, judetul Prahova de catre dr. Albu Steluţa-Georgiana, medic
primar medicina de familie, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
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 concesionarii imobilului cu destinatia de cabinet medical situat
in satul Brazii de Jos, comuna Brazi, judetul Prahova de catre dr. Albu Steluţa-Georgiana, medic
primar medicina de familie si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi:
12. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie februarie 2021, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita sa se faca propuneri.
Domnul Radu Mircea-Florian solicita ca alegerea presedintelui de sedinta sa se faca in ordine
alfabetica.
Domnul viceprimar Stan Georgel propune ca presedinte al sedintei pentru perioada ianuarie –
februarie 2021 pe doamna Stoicescu Mihaela.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il propune pe domnul Stroe Moise.
Domnul Stroe Moise o propune pe doamna Stoicescu Mihaela.
Domnul Ivan Nicolae propune ca presedinte de sedinta pentru perioada ianuarie – februarie 2021
pe doamna Stoicescu Mihaela si ca inlocuitor al acesteia (daca lipseste) pe domnul Stroe Moise (intrucat
acesta a nominalizat-o pe doamna Stoicescu ca presedinte de sedinta).
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte propuneri, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
alegerea doamnei Stoicescu Mihaela ca presedinte de sedinta pentru perioada ianuarie - februarie
2021 si a domnului Stroe Moise ca inlocuitor al acesteia si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
Intrebari.
Domnul Ivan Nicolae, presedinte de sedinta, solicita domnilor consilieri sa adreseze intrebari.
Intrucat nu sunt intrebari, domnul Ivan Nicolae, presedinte de sedinta, multumeste domnilor
consilieri pentru prezenta, le ureaza sarbatori fericite 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 8 ianuarie 2021. Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si publicat
pe site-ul institutiei la data de 11 ianuarie 2021.
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