ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat astazi 23 noiembrie 2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Brazi, judetul Prahova la care participa cei 11 consilieri locali ale caror mandate au fost validate
si care au depus juramantul, domnii Costea Mihalache-Marian si Ivan Nicolae, consilieri declarati
alesi ale caror mandate au fost validate, dar care nu au depus juramantul si domnii Brezeanu
Ionut si Stroe Moise, supleanti, ale caror mandate au fost validate de Judecatoria Ploiesti.
Sedinta se desfasoara la sediul Primariei Comunei Brazi.
Sedinta este legal constituita, avand cvorumul necesar. La lucrarile sedintei participa
domnul Radu Leonas - primarul comunei Brazi si doamna Enescu Georgeta – secretar general al
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. 471 din
16.11.2020 si a fost asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul Tudor Nicolae, presedinte de varsta, 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.Depunerea juramantului de catre domnii Costea Mihalache-Marian si Ivan Nicolae,
consilieri declarati alesi si de catre domnii Brezeanu Ionuţ si Stroe Moise, supleanti, ale caror
mandate au fost validate de Judecatoria Ploiesti.
2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie
– decembrie 2020, initiat de domnul primar.
3.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Brazi, judetul Prahova,
initiat de domnul primar.
4.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Brazi, judetul Prahova pe domenii de activitate si stabilirea componentei acestora, initiat
de domnul primar.
Supus la vot, proiectul ordinei de zi se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:
1.Depunerea juramantului de catre domnii Costea Mihalache-Marian si Ivan Nicolae,
consilieri declarati alesi si de catre domnii Brezeanu Ionuţ si Stroe Moise, supleanti, ale caror
mandate au fost validate de Judecatoria Ploiesti.
Doamna secretar general da citire Incheierii nr.2115 din 06.11.2020 a Judecatoriei Ploiesti
prin care au fost validatele mandatelor celor doi supleanti – Brezeanu Ionut si Stroe Moise.
Precizeaza, de asemeni ca mandatele domnilor Costea Mihalache – Marian si Ivan Nicolae au
fost validate prin Incheierea nr.1842 din data de 15.10.2020 a Judecatoriei Ploiesti, dar, datorita
unor motive intemeiate, acestia nu au putut depune juramantul in sedinta de constitutire a
consiliului local din data de 27 octombrie 2020.
Domnul presedinte de varsta aduce la cunostinta consilierilor locali ca urmeaza ceremonia
de depunere a juramantului de catre domnii Costea Mihalache-Marian si Ivan Nicolae, consilieri
declarati alesi si de catre domnii Brezeanu Ionuţ si Stroe Moise, supleanti, ale caror mandate au
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fost validate de Judecatoria Ploiesti. Le aduce acestora la cunostinta procedura de depunere a
juramantului : consilierii locali vor fi chemati in ordine alfabetica sa citeasca juramantul, iar
acestia se vor prezenta pe rand, in fata mesei special amenajate, pe care se afla un exemplar din
Constitutia Romaniei si Biblia. Consilierul va pune mana stranga atat pe Constitutie, cat si, daca
este cazul, pe Biblie, si va da citire juramantului, dupa care va semna juramantul de credinta in
doua exemplare. Un exemplar al juramantului se pastreaza la dosarul de sedinta, iar al doilea se
inmaneaza consilierului local.
Astfel, domnii Brezeanu Ionut, Costea Mihalache-Marian, Ivan Nicolae si Stroe Moise se
prezinta in ordine alfabetica in fata mesei special amenajata, dau citire textului juramantului si il
semneaza.
Intrucat domnii consilieri au depus juramantul, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie
– decembrie 2020, initiat de domnul primar.
Domnul Tudor Nicolae solicita sa se faca propuneri pentru presedinte de sedinta si pentru
inlocuitor al acestuia, in cazul in care presedintele ales lipseste de la lucrarile sedintei.
Domnul Costea Mihalache-Marian propune ca presedinte al sedintei pe domnul Ivan
Nicolae.
Domnul Radu Mircea-Florian propune ca inlocuitor al presedintelui de sedinta, pe domnul
Costea Mihalache-Marian.
Nefiind alte propuneri, domnul Tudor Nicolae, presedinte de varsta, supune la vot
Proiectul de hotarare privind alegerea domnului Ivan Nicolae in calitate de presedinte de
sedinta pentru perioada noiembrie – decembrie 2020 si a domnului Costea Mihalache-Marian
ca inlocuitor al acestuia, daca presedintele lipseste de la lucrarile sedintei si se aproba in
unanimitate de voturi.
Domnul Ivan Nicolae, presedinte de sedinta, preia conducerea sedintei si propune
trecerea la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Brazi, judetul Prahova,
initiat de domnul primar.
Domnul consilier Ivan Nicolae mentioneaza ca, potrivit prevederilor legale in vigoare,
viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului
local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe bază de
buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local. Solicita sa
se faca propuneri pentru functia de viceprimar al comunei Brazi.
Domnul primar Radu Leonas il propune pe domnul consilier Stan Georgel in functia de
viceprimar al comunei Brazi.
Domnul consilier Radu Mircea-Florian propune in functia de viceprimar al comunei Brazi
pe doamna consilier Stoicescu Mihaela.
Domnul Ivan Nicolae intreaba daca mai sunt si alte propuneri. Nefiind alte propuneri
solicita doamnei secretar general al unitatii administrativ-teritoriale sa completeze buletinele de
vot cu numele celor doi consilieri propusi pentru functia de viceprimar al comunei Brazi.
Domnul presedinte de sedinta le explica domnilor consilieri modalitatea de vot: pe
buletinele de vot s-au inscris numele celor doi consilieri propusi, Stan Georgel si Stoicescu
Mihaela. Fiecare dintre consilierii locali vor lua cate un buletin de vot, vor intra in cabina de vot
amenajata in sala de sedinta si la rubrica “OPTIUNE”, va inscrie un X in dreptul numelui celui
pe care il voteaza ca viceprimar al comunei Brazi. Dupa care vor introduce buletinul de vot in
urna.
Se trece la votul secret pentru alegerea viceprimarului Comunei Brazi.
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In urma exercitarii votului secret si numararii voturilor, rezultatul este urmatorul:
1. STAN GEORGEL - 10 VOTURI “PENTRU”
2. STOICESCU MIHAELA – 2 VOTURI “PENTRU”
Un numar de 3 VOTURI AU FOST DECLARATE NULE, intrucat nu a fost exprimata
nici o optiune pentru nici unul dintre candidatii propusi.
Ca urmare a votului consilierilor locali, domnul STAN GEORGEL este ales in functia
de viceprimar al Comunei Brazi, judetul Prahova , fiind ales cu 10 voturi « pentru »,
conditia de alegere a viceprimarului prin vot secret, cu majoritate absoluta, fiind indeplinita,
(majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul
membrilor în funcţie ai organului colegial – 15 - art. 152 alin.(2) din Ordonanta de urgenta
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare).
Domnul viceprimar Stan Georgel este invitat sa depuna juramantul in calitatea sa de
Viceprimar al comunei Brazi, dupa care semneaza textul acestuia.
Domnul Ivan Nicolae, presedinte de sedinta, propune trecerea la ultimul punct de pe
ordinea de zi :
4.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Brazi, judetul Prahova pe domenii de activitate si stabilirea componentei acestora, initiat
de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta, propune organizarea a trei comisii de specialitate ale
consiliului local, fiecare formata din cate 5 membri, in urmatoarele domenii de activitate :
Comisia nr. 1 : Comisia buget si finante, activitati economico-financiare, agricultura,
amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia mediului, turism, servicii si comert.
Comisia nr.2 : Comisia pentru administratie publica locala, drepturile omului, munca si
protectie sociala, protectie copii, juridica si de disciplina, validare, relatii cu cetatenii,
respectarea ordinii si linistii publice.
Comisia nr. 3 : Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si
familie, tineret si sport.
Propunerea domnului Ivan Nicolae se aproba in unanimitate de voturi.
Domnul Ivan Nicolae solicita membrilor consiliului local sa se faca propuneri cu privire
la componenta nominala a comisiilor de specialitate.
Mentioneaza ca, intrucat P.N.L. are 8 consilieri locali, in comisia nr.1 se desemneaza
domnii Brezeanu Ionut, Radu Nicolae si Ivan Nicolae. In comisia nr. 2 se desemneaza domnii
Tudor Nicolae si Mihalache Mihai. In comisia nr. 3 se desemneaza domnii Costea MihalacheMarian, Stan Georgel si Stan Ionut-Catalin.
Domnul Radu Mircea-Florian mentioneaza ca intrucat PSD are 3 consilieri locali, acestia
vor fi desemnati astfel : Comisia nr.1 – domnul Radu Mircea-Florian, Comisia nr. 2 - domnul
Stroe Moise si Comisia nr.3 – doamna Stoicescu Mihaela.
Domnul Dan Iuliu-Andrei, mentioneaza ca intrucat Prahova in Actiune are 3 consilieri
locali, acestia vor fi desemnati astfel : Comisia nr.1 – domnul Dan Iuliu-Andrei, Comisia nr. 2
domnul Scarlat Cornel-Razvan si Comisia nr.3 – domnul Radu Marius-Ciprian.
Domnul Ivan Nicolae, propune ca domnul Timis Ionel, consilier PMP, avand in vedere
pregatirea profesionala a acestuia, sa faca parte din Comisia nr.2
Domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe domenii
de activitate si stabilirea componentei acestora, astfel:
Comisia nr. 1 - Comisia buget si finante, activitati economico-financiare, agricultura,
amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia mediului, turism, servicii si comert :
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Ivan Nicolae
Brezeanu Ionut
Radu Nicolae
Dan Iuliu-Andrei
Radu Mircea-Florian
Comisia nr. 2 - Comisia pentru administratie publica locala, drepturile omului, munca si
protectie sociala, protectie copii, juridica si de disciplina, validare, relatii cu cetatenii, respectarea
ordinii si linistii publice, probleme ale minoritatilor :
Tudor Nicolae
Mihalache Mihai
Timis Ionel
Stroe Moise
Scarlat Cornel-Razvan
Comisia nr. 3 - Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si
familie, tineret si sport :
Costea Mihalache-Marian
Stan Georgel
Stan Ionut-Catalin
Stoicescu Mihaela
Radu Marius-Ciprian
si se aproba in unanimitate de voturi.
Urmeaza ca in prima sedinta a comisiilor de specialitate, sa fie desemnati presedintii si
secretarii acestor comisii.
Domnul Ivan Nicolae, presedinte al sedintei, multumeste domnilor consilieri pentru
participarea la sedinta consiliului local si declara inchise lucrarile sedintei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae Ivan

Secretar general al comunei Brazi,
Georgeta Enescu

Aprobat cu un numar de 15 voturi pentru, in sedinta Consiliului local al comunei Brazi din
data de 3 decembrie 2020. Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si
publicat pe site-ul institutiei la data de 4 decembrie 2020.
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