ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 23 iunie 2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Brazi,
judetul Prahova la care participa toti cei 15 consilieri locali. Sedinta se desfasoara la sediul
Caminului Cultural din comuna Brazi.
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. 223 din
16.06.2020 si a fost asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul presedinte de sedinta, Gheorghe Ciprian-Daniel, aleas pentru o perioada de doua
luni (iunie - iulie 2020) conform H.C.L. Brazi nr.20 din 29.05.2020, 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 29.05.2020.
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 aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 11.606
din 06.05.2015 incheiat intre Consiliul Local al comunei Brazi si S.C. Dentirad Plopeni S.R.L.,
initiat de domnul primar.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere a
locuintelor sociale aflate in domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova , initiat de
domnul primar.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil situat in comuna
Brazi, satul Brazii de Sus, judetul Prahova, T 10, Ds 41/10, numar cadastral 25304 , initiat de
domnul primar.
6.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Radu Leonas,
reprezentantul Comunei Brazi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, initiat de domnul primar.
7.Intrebari.
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
29.05.2020.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei
Brazi din data de 29 mai 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.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii legate de acest punct.
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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 aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 11.606
din 06.05.2015 incheiat intre Consiliul Local al comunei Brazi si S.C. Dentirad Plopeni S.R.L.,
initiat de domnul primar.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Doamna Stoicescu Mihaela, spune ca aici e o cladire goala, nu a fost activitate.
Domnul Gheorghe Ciprian Daniel confirma ca societatea nu a desfasurat niciodata
activitate in acest spatiu. Ar trebui sa ocupe spatiul cineva care chiar desfasoara activitate
medicala.Timp de 5 ani nu a venit nimeni acolo. Sa vina altul, care este interesat.
Domnul Dan Iuliu-Andrei intreaba daca s-au purtat discutii cu medicii de familie; pot
veni o data pe saptamana sa acorde consultatii in acest spatiu?
Domnul Costea Mihalache Marian spune ca medicii de familie de la Popesti si Negoiesti
nu fac fata la cabinetele lor. Cand sa mai mearga si la Stejaru?
Domnul Gheorghe Ciprian- daca nu fac fata ar putea sa decongestioneze situatia si sa
mearga o data pe saptamana la Stejaru. Se gasesc solutii. Sau poate se gaseste cineva sa vina sa
desfosoare activitate medicala. Societatea Dentirad nu a consultat pe nimeni niciodata. Este
suparat ca nu s-a desfasurat niciodata activitate medicala in acest spatiu. A incercat la un moment
dat sa ia legatura cu doamna de la Dentirad dar, aceasta a zis sa nu o mai sune nimeni.
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare
privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 11.606 din 06.05.2015 incheiat
intre Consiliul Local al comunei Brazi si S.C. Dentirad Plopeni S.R.L, initiat de domnul
primar si proiectul este RESPINS intrucat s-a obtinut urmatorul cvorum – 6 voturi pentru –
Stan Georgel, Mihalache Mihai, Tudor Nicolae, Costea Mihalache-Marian, Bucur Marilena si
Radu Nicolae, 6 voturi impotriva – Gheorghe Ciprian-Daniel, Stoicescu Mihaela, Radu
Mircea-Florian, Matei Andrei, Dragomir Nicolae Danut si Dumitrache Vasile si 3 abtineri –
Paun Octavian, Bejan Laurentiu-Valentin si Dan Iuliu-Andrei.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
4.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere a
locuintelor sociale aflate in domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova , initiat de
domnul primar.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Doamna Presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii legate de acest proiect de
hotarare.
Intrucat nu sunt inscrieri la cuvant, domnul presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere a locuintelor
sociale aflate in domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova initiat de domnul primar
si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil situat in comuna
Brazi, satul Brazii de Sus, judetul Prahova, T 10, Ds 41/10, numar cadastral 25304 , initiat de
domnul primar.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul Radu Mircea-Florian intreaba ce se intampla cu acest teren dupa dezmembrare.
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Domnul primar ii raspunde ca nu da nici o explicatie intrucat toate informatiile au fost
trecute in documentatia de sedinta.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea
dezmembrarii unui imobil situat in comuna Brazi, satul Brazii de Sus, judetul Prahova, T 10,
Ds 41/10, numar cadastral 25304 , initiat de domnul primar si se aproba in unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:
6.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Radu Leonas,
reprezentantul Comunei Brazi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, 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 acordarea unui mandat special domnului Radu Leonas,
reprezentantul Comunei Brazi
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” si se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
Intrebari.
Domnul presedinte de sedinta ii intreaba pe domnii consilieri daca au de adresat intrebari.
Domnul Dan Iuliu-Andrei spune ca are mai multe intrebari pentru domnul primar.
Domnul primar le spune domnilor consilieri ca vor primi raspunsurile la intrebari la
sedinta urmatoare.
Domnul Dan Iuliu-Andrei adreseaza intrebarile:
1.Stie ca s-a desfasurat o actiune de strangere de caini comunitari; actiunea a ajuns sau va
ajunge si in Colonia Brazi? Au fost mai multe sesizari legate de acest aspect.
2.S-a continuat sau se continua actiunea de dezinsectie impotriva capuselor in comuna
Brazi?
3.A primit o sesisare din partea doamnei Alina Baum din satul Popesti, strada Lamaiului,
care doreste sa se racordeze la reteaua electrica. Aceasta a primit raspuns de la Electrica ca
trebuie sa se adreseze Primariei Brazi in vederea demararii formalitatilor de de extindere a retelei.
A depus o cerere la Primaria Brazi in data de 13.11.2019 dar nu a primit nici un raspuns. Doreste
sa afle care este stadiul cu aceasta problema. Cum putem ajuta si cand?
4.Care este stadiul celor doua proiecte votate de Consiliul Local Brazi si anume:
extinderea retelei de iluminat public in comuna Brazi si reamenajarea locului de joaca la
Gradinita Batesti?
5.Referitor la lucrarea de Construire bazin pompe ape menajere Batesti, domnul primar le-a
spus la sedinta din 18 februarie 2020 ca termenul de executie a lucrarii a expirat si constructorul nu a facut
nimic si se va indrepta impotriva celui care a castigat contractul. De asemeni, a mentionat ca va relua
procedura. A cerut niste clarificari si a constat ca firma nu avea cum sa inceapa lucrarea deoarece
amplasamentul a fost predat in ultima zi de contract. I s-a precizat de asemeni ca nu era benefic sa fie
executata lucrarea in perioada rece, cu toate ca in luna august s-a incheiat contractul. Intrebarea este daca
se va relua procedura pentru aceasta lucrare.
Domnul Tudor Nicolae il roaga pe domnul primar, daca poate, sa faca o interventie la Fondul de
Vanatoare deoarece mai multe gospodarii din Batesti au fost atacate de vulpi.

.
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Domnul Matei Andrei il intreaba pe domnul primar daca se mai monteaza relantisoarele
anul acesta. Este nevoie sa se faca cereri, cine vrea, cum vrea?
Domnul primar le spune domnilor consilieri ca vor primi raspunsurile la urmatoarea
sedinta.
Domnul primar le aduce la cunostinta domnilor consilieri ca pentru urmatoarea sedinta va
initia un proiect de hotarare de modificare a regulamentului consiliului local, potrivit OUG
57/2019, ca sedintele sa poata fi desfasurate si fizic si prin mijloace electronice.
Domnul Dan Iuliu Andrei solicita ca si in cazul sedintelor desfasurate prin mijloace
electronice pe ordinea de zi sa fie inscris si punctul Intrebari. Si de asemeni, sedinta cu
participare fizica, sa se desfasoare incepand cu ora 17,00.
Domnul primar spune ca a respectat legislatia referitoare la convocarea consiliului local;
data, ora si locul de desfasurare se stabilesc de catre cel care a solicitat intrunirea consiliului
local.
Domnul Matei Andrei spune ca au fost de acord cu dommnul primar si au votat
proiectele propuse de acesta. Solicita sa fie mai intelegator cu oamenii; sedinta sa se desfaoare la
o ora la care pot ajunge si cei care vin din Bucuresti. Pentru acesta sedinta putea sa ii intrebe daca
vor sau nu la ora 13,00.
Domnul Gheorghe Ciprian-Daniel solicita ca prin Regulament sa se stabileasca si ora la
care se desfasoara sedintele consiliului local.
Epuizandu-se problemele inscrise pe ordinea de zi domnul Gheorghe Ciprian-Daniel,
presedinte de sedinta, multumeste domnilor consilieri pentru prezenta si declara inchise lucrarile
sedintei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciprian-Daniel Gheorghe

Secretar general al comunei,
Georgeta Enescu

Aprobat cu un numar de 15 voturi pentru, in sedinta Consiliului local al comunei Brazi din
data de 23 iulie 2020. Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si publicat pe
site-ul institutiei la data de 24 iulie 2020.
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