ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 23 iulie 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. 256 din 16.07.2020 si a fost
asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul presedinte de sedinta, Gheorghe Ciprian-Daniel, ales 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
23.06.2020.
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 participarea Comunei Brazi la Programul privind sprijinirea
eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public derulat de
Administratia Fondului pentru Mediu, precum si aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții - D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Cresterea eficientei
energetice si a gestionarii inteligente a energiei pentru iluminat public Brazi”, initiat de domnul primar.
4.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr.4323 din 20.02.2012
incheiat intre Consiliul local al comunei Brazi si S.C. TOVIC-MED S.R.L., initiat de domnul primar.
6.Proiect de hotarare pentru modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Local Brazi nr.27/2018
privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din comuna Brazi, care au indicatie medicala
pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro – FIV, initiat de domnul primar.
7.Proiect de hotarare privind acordarea unor premii cuplurilor care aniverseaza 50 ani de casatorie
neintrerupta in anul 2020, precum si elevilor din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Brazi,
judetul Prahova, care au obtinut la examenul de evaluare nationala din anul 2020 medii peste 9,00, initiat
de domnul primar.
8.Proiect de hotarare privind analizarea documentatiilor tehnice aferente unor obiective de
investitii, elaborate in perioada 2009 – 2010, in vederea stabilirii prioritatii si a posibilitatilor de executie a
acestora, initiat de domnul primar.
9.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august – septembrie
2020, initiat de domnul primar.
10.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 23.06.2020.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei Brazi
din data de 23 iunie 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.
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 participarea Comunei Brazi la Programul privind sprijinirea
eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public derulat de
Administratia Fondului pentru Mediu, precum si aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții - D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Cresterea eficientei
energetice si a gestionarii inteligente a energiei pentru iluminat public Brazi”, initiat de domnul primar.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul Dan Iuliu-Andrei spune ca are o intrebare pentru domnul primar: vede ca se monteaza 20
de corpuri de iluminat noi si se modernizeaza 386. Stie ca in ultimii ani s-a modernizat iluminatul stradal
cu lampi cu led. Nu au fost conform normelor actuale de trebuie schimbate?
Domnul primar ii raspunde sa analizeze referatul de aprobare.
Domnul Dan Iuliu-Andrei ii raspunde ca in referatul de aprobare nu scrie ce este deja existent, ce
clasa sunt. Spune decat ca trebuie modernizate. Unele sunt puse de anul trecut.
Domnul primar spune ca modernizarea se face conform descrierii din documentatie.
Domnul Dan Iuliu Andrei – Nu scrie nimic in documentatie despre cele montate anul trecut. Nu
erau conform standardelor actuale?
Domnul Radu Leonas spune ca a prezentat o documentatie; sa dispuna in consecinta.
Domnul Dan Iuliu-Andrei – spuneti ca in documentatie scrie despre cele deja existente; costul per
copr (cu montaj) este de aprox. 500 euro.
Domnul Radu Leonas – este conform documentelor transmise spre analiza consiliului local.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il intreaba pe domnul primar de ce nu doreste o clarificare civilizata si
de bun simt. Intreaba, de asemeni, cand se modernizeaza iluminatul si in celelalte sate: Negoiesti, Popesti,
Stejaru, Colonie? Pentru ele cand?
Domnul Gheorghe Ciprian-Daniel intreaba daca in documentatie este vorba si despre extinderea
iluminatului intre sate.
Domnul Radu Leonas raspunde ca este vorba despre documentatia transmisa spre analiza.
Celelalte sate vor fi prinse in urmatoarea documentatie, in functie de fondurile alocate de Ministerul
Mediului.
Domnul Dan Iuliu-Andrei intreaba dupa ce principiu au fost alese aceste sate?
Domnul primar ii raspunde ca de la sud la nord.
Domnul Radu Mircea-Florian ii cere domnului Dan Iuliu sa ceara detalii in scris si solicita sa se
treaca la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Domnul Dan Iuliu-Andrei - si votul il trimitem tot prin posta? Nu este normal sa discutam?
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
participarea Comunei Brazi la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public derulat de Administratia Fondului pentru
Mediu, precum si aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - D.A.L.I. si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Cresterea eficientei energetice si a
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gestionarii inteligente a energiei pentru iluminat public Brazi si se aproba cu 14 voturi pentru si o
abtinere – Dan Iuliu-Andrei.
Domnul Gheorghe Ciprian-Daniel - spera ca in alte proiecte sa se inceapa de la nord la sud.
Domnul primar ii raspunde ca incepe de la vest la est, sa inceapa cu satul Stejaru.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
4.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul Presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii legate de acest proiect de hotarare.
Propune totodata sa se discute despre ora de desfasurare a sedintelor. Intelege ca pentru cei ce lucreaza
este mai dificil sa se prezinte la sedinta la ora 13,00.
Domnul Matei Andrei propune sa se discute la sfarsitul sedintei aceste aspecte.
Intrucat nu sunt alte inscrieri la cuvant, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de
hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova si se aproba cu 14 voturi pentru si 1 vot impotriva –
Dan Iuliu-Andrei.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr.4323 din 20.02.2012
incheiat intre Consiliulu local al comunei Brazi si S.C. TOVIC-MED S.R.L., 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 aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr.4323 din 20.02.2012 incheiat intre Consiliul
local al comunei Brazi si S.C. TOVIC-MED S.R.L si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:
6.Proiect de hotarare pentru modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Local Brazi nr.27/2018
privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din comuna Brazi, care au indicatie medicala
pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro – FIV, 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 pentru modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Local Brazi nr.27/2018
privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din comuna Brazi, care au indicatie
medicala pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro – FIV si se aproba in unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:
7.Proiect de hotarare privind acordarea unor premii cuplurilor care aniverseaza 50 ani de casatorie
neintrerupta in anul 2020, precum si elevilor din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Brazi,
judetul Prahova, care au obtinut la examenul de evaluare nationala din anul 2020 medii peste 9,00, 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 acordarea unor premii cuplurilor care aniverseaza 50 ani de casatorie neintrerupta in anul
2020, precum si elevilor din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova,
care au obtinut la examenul de evaluare nationala din anul 2020 medii peste 9,00 si se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
8.Proiect de hotarare privind analizarea documentatiilor tehnice aferente unor obiective de
investitii, elaborate in perioada 2009 – 2010, in vederea stabilirii prioritatii si a posibilitatilor de executie a
acestora, initiat de domnul primar.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul Dan Iuliu-Andrei – a vazut in documentele prezentate ca investitia “Construire Parc
agrement sat Batesti” are status “anulare”. De ce s-au facut cheltuieli pentru aceasta investitie daca nu s-a
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studiat posibilitatea finalizarii investitiei. Presupune ca exista si un proiect. De ce s-a pierdut atata timp sa
isi dea seama ca nu se poate face? Cine este responsabil? Cine trebuia sa se ocupe de iundeplinirea acestui
obiectiv? Inverstitiile sunt incepute din 2009 – 2010. Au trecut atatia ani, chiar nu s-a ocupat nimeni? Cine
este responsabil pentru aceasta nereusita?
Domnul primar ii raspunde ca este responsabil ordonatorul de credite.
Dan Iuliu-Andrei – adica?
Domnul primar – adica primarul.
Intrucat nu mai sunt alte discutii legate de acest punct, domnul presedinte de sedinta supune la
vot Proiectul de hotarare privind analizarea documentatiilor tehnice aferente unor obiective de
investitii, elaborate in perioada 2009 – 2010, in vederea stabilirii prioritatii si a posibilitatilor de
executie a acestora si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi:
9.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august – septembrie
2020, initiat de domnul primar.
Domnul primar solicita sa se faca propuneri pentru presedinte de sedinta si pentru inlocuitor al
acestuia.
Doamna Stoicescu Mihaela propune ca presedinte al sedintei pentru urmatoarea perioada pe
domnul Radu Mircea-Florian. Domnul Radu Mircea-Florian propune ca inlocuitor al acestuia, daca
lipseste, pe domnul consilier Matei Andrei.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte propuneri, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
alegerea domnului Radu Mircea-Florian ca presedinte de sedinta pentru perioada august – septembrie
2020 si a domnului Matei Andrei ca inlocuitor al acestuia si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
Intrebari.
Domnul Dan Iuliu-Andrei – in sedinta trecuta a adresat cateva intrebari domnului primar, la care
nu a primit raspuns.
Domnul primar ii comunica domnului Dan Iuliu ca are raspunsurile pregatite:
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.
Raspuns : da, s-a rezolvat.
2.S-a continuat sau se continua actiunea de dezinsectie impotriva capuselor in comuna Brazi?
Raspuns: Da, va continua actiunea
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?
Raspuns: s-a efectuat extinderea retelei. Pentru racordare sa se adreseze unei societati de
distributie.
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?
Raspuns: Intocmirea documentatiei de achizitie.
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 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
executat lucrarea in perioada rece, cu toate ca in luna august s-a incheiat contractul. Intrebarea este daca
se va relua procedura pentru aceasta lucrare.
Raspuna: se va relua procedura.
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Domnul Dan Iuliu Andtrei – a intrebat si cand se va relua procedura.
Domnul primar – in cursul anului current.
Domnul Dan Iuliu-Andrei spune ca a primit alt raspuns din partea angajatilor primariei. Care
minte acum? A spus domnul primar ca ii va actiona conform legii dar, dupa o luna a reziliat contractul.
Referitor la intrebarea de la sedinta trecuta adresata de domnul Tudor Nicolae, domnul primar, ii
raspunde ca a rezolvat problema..
Domnul primar – referitor la problema ridicata de domnul Matei Andrei, referitoare la montarea
relantisoarelor, anul acesta nu se vor mai monta, deoarece pana la demontare mai sunt 3 luni.
Domnul Matei Andrei – atunci de ce nu au fost montate in primarava? Tocmai ce a fost un
accident cu victime in Negoiesti.
Domnul Gheorghe Ciprian-Daniel – si cu ora sedintelor, cim ramane? Tot la 1,00?
Domnul Costea Miha;lache-Marian ii raspunde ca tot la ora 13,00 vor fi convocated sedintele.
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 18 septembrie 2020. Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si
publicat pe site-ul institutiei la data de 21 septembrie 2020.
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