ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 ianuarie 2021 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. 14 din
21.01.2021 si a fost asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Doamna presedinte de sedinta, Mihaela Stoicescu, aleasa pentru o perioada de doua luni
(ianuarie - februarie 2021) conform H.C.L. Brazi nr.54 din 22.12.2020, 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
08.01.2021.
2.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 2021, initiat de domnul primar.
3.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei
Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si in Comisia pentru prevenirea si
combaterea violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii Gimnaziale Comuna Brazi,
judetul Prahova, initiat de domnul primar.
4.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei
Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si in Comisia pentru prevenirea si
combaterea violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii Gimnaziale „Profesor Oprea
Mihai” sat Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune a imobilului
cu destinatia de cabinet medical situat in satul Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova,
incheiat intre Consiliul Local Brazi si dr. Radu Monica-Maria, medic specialist medicina de
familie, initiat de domnul primar.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune a imobilului
cu destinatia de cabinet medical situat in satul Popesti, comuna Brazi, judetul Prahova, incheiat
intre Consiliul Local Brazi si dr. Radu Monica-Maria, medic specialist medicina de familie,
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
08.01.2021.
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Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei
Brazi din data de 8 ianuarie 2021 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
2.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 2021, initiat de domnul primar.
Doamna Mihaela Stoicescu, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele comisiilor de specialitate.
Doamna Mihaela Stoicescu vine cu propunerea de a modifica cuantumul bursei sociale la
200 lei.
Domnul primar precizeaza ca a propus un cuantum mai mic la bursele de ajutor social
pentru a impulsiona elevii din comuna Brazi sa acceseze bursele de merit care sunt in cuantum
mai mare.
Domnul Dan Iuliu-Andrei spune ca bursa socială este despre....situatie financiara
precară.
Domnul Radu Mircea Florian spune ca este OK ca bursa sociala sa fie 200 lei, daca tot se
doreste acordarea unui ajutor. La fel si domnul Scarlat Cornel-Razvan
Domnul primar - bursa sociala a fost votata in acelasi cuantum si in consliul local
anterior. Daca sunt consilieri care in mandatul precedent nu au avut obiectii, nu intelege de ce
acum. Salariul minim pe economie a ramas la fel, inclusiv anumite cuantumuri la nivel national.
Doamna Mihaela Stoicescu spune ca situatia economica si sociala s-a schimbat.
Domnul Dan Iuliu-Andrei precizeaza ca in interventia sa a vrut sa sublinieze că obiectul
bursei sociale este nivelul de trai, nu competențele elevului.
Domnul Ivan Nicolae solicita ca cele doua propuneri sa se supuna la vot.
Intrucat nu sunt alte comentarii legate de acest punct, doamna 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 2021 in forma proppusa de primar (bursa sociala 100
lei/elev/luna) si se aproba cu 9 voturi pentru, 5 voturi impotriva (Stoicescu Mihaela, Radu
Mircea-Florian, Stroe Moise, Scarlat Cornel-Razvan si Radu Marius Ciprian) si o abtinere
(Dan Iuliu-Andrei). Intrucat propunerea domnului primar a fost adoptata (a intrunit cvorumul
necesar) propunerea doamnei Stoicescu Mihaela nu se mai supune la vot.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei
Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si in Comisia pentru prevenirea si
combaterea violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii Gimnaziale Comuna Brazi,
judetul Prahova, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate , dupa care
solicita sa se faca propuneri de reprezentanti pentru cele doua comisii.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul Ivan Nicolae propune ca reprezentant in Comisia de evaluare si asigurare a
calitatii pe domnul Stroe Moise.
Doamna Mihaela Stoicescu intreaba daca mai sunt alte propuneri. Intrucat nu mai sunt
alte propuneri, doamna presedinte de sedinta propune in Comisia pentru prevenirea si
combaterea violentei in mediul scolar la Scoala Brazi pe domnul consilier Timis Ionel.
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Nefiind alte propuneri, doamna Mihaela Stoicescu presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind desemnarea domnului consilier Stroe Moise in calitate de
reprezentant al Consiliului Local al comunei Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a
calitatii si a domnului consilier Timis Ionel in Comisia pentru prevenirea si combaterea
violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul
Prahova 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 Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si in Comisia pentru prevenirea si
combaterea violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii Gimnaziale „Profesor Oprea
Mihai” sat Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
Doamna 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.
Doamna Mihaela Storicescu solicita propuneri pentru Comisia de evaluare si asigurare a
calitatii la Scoala Negoiesti.
Domnul Ivan Nicolae il propune pe domnul Radu Marius-Ciprian, daca accepta.
Domnul Radu Marius Ciprian refuza.
Domnul viceprimar Stan Georgel il propune pe domnul Scarlat Cornel-Razvan, dar si
acesta refuza.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il propune pe domnul viceprimar Stan Georgel dar acesta
raspunde ca nu are voie.
Domnii Dan Iuliu-Andrei si Scarlat Cornel-Razvan il propun pe domnul Stroe Moise dar
acesta refuza precizand ca a fost desemnat la Scoala Brazi. Nu poate sa fie in doua comisii.
Trebuie sa fie un domn consilier din zona.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il propune pe domnul Radu Mircea-Florian dar acesta refuza,
spunand ca nu are timpul necesar.
Domnul Stan Georgel il propune in comisie pe domnul consilier Mihalache Mihai dar si
acesta refuza.
Domnul Stan Georgel propune in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii la Scoala
Negoiesti pe domnul Costea Mihalache-Marian, care accepta.
Doamna presedinte de sedinta solicita sa se faca propuneri si pentru Comisia pentru
prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar la Scoala Negoiesti.
Domnul viceprimar Stan Georgel il propune pe domnul consilier Radu Nicolae, care
accepta.
Nefiind alte propuneri, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de
hotarare privind desemnarea domnului consilier Costea Mihalache -Marian in calitate de
reprezentant al Consiliului Local al comunei Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a
calitatii si a domnului consilier Radu Nicolae in Comisia pentru prevenirea si combaterea
violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii Gimnaziale Negoiesti si se aproba in
unanumitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune a imobilului
cu destinatia de cabinet medical situat in satul Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova,
incheiat intre Consiliul Local Brazi si dr. Radu Monica-Maria, medic specialist medicina de
familie, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
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Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Doamna presedinte de sedinta intreaba daca sunt alte discutii legate de acest punct.
Intrucat nu sunt discutii, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de
hotarare privind aprobarea aprobarea incetarii contractului de concesiune a imobilului cu
destinatia de cabinet medical situat in satul Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova,
incheiat intre Consiliul Local Brazi si dr. Radu Monica-Maria, medic specialist medicina de
familie si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:
6.Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune a imobilului
cu destinatia de cabinet medical situat in satul Popesti, comuna Brazi, judetul Prahova, incheiat
intre Consiliul Local Brazi si dr. Radu Monica-Maria, medic specialist medicina de familie,
initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Intrucat nu sunt discutii legate de acest punct, doamna 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 Popesti, comuna Brazi, judetul Prahova,
incheiat intre Consiliul Local Brazi si dr. Radu Monica-Maria, medic specialist medicina de
familie si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
Intrebari.
Domnul Ivan Nicolae intreaba care este stadiul investitiei Alimentare cu gaze sat Stejaru.
Domnul Radu Mircea-Florian ii multumeste domnului Ivan ca a adresat aceasta intrebare.
Domnul primar raspunde ca este in asteptare, pana la aprobarea bugetului pe anul 2021.
Domnul Ivan Nicolae ii multumeste domnului primar pentru raspuns.
Domnul Radu Mircea-Florian intreaba pe domnul primar cand preconizeaza ca se incheie
lucrarea de la Stejaru-Camine, iar domnul primar il intreaba la ce lucrare se refera.
Domnul consilier Radu Mircea Florian revine si spune ca renunta la intrebare. O sa treaca
pe la biroul domnulului primar sa discute.
Domnul Radu Marius Ciprian il intreaba pe domnul primar daca poate sa detalieze un pic
raspunsul; ce se intampla dupa aprobarea bugetului? Care sunt urmatorii pasi?
Domnul primar ii raspunde ca va incheia contractul de executie a lucrarilor.
Domnul Radu Marius Ciprian multumeste domnului primar pentru raspuns.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il intreaba pe domnul primar cand incheie contractul.
Domnul Scarlat Cornel Razvan spune ca “in anul 2023, inainte de alegeri”.
Domnul primar le raspunde ca totul se va face conform legislatiei in vigoare. Se refera la
legislatia privind achizitiile publice de lucrari.
Domnul Ivan Nicolae spune ca “ lucrarea va incepe in anul 2024, luna mai!”
Domnul Dan Iuliu-Andrei - Legislația în vigoare nu specifica nimic de comuna Brazi, sat
Stejaru. Crede ca lucrarea va incepe atunci cand o sa spuna domnul primar, ca nu sunt de capul
lor.
Domnul Dan Iuliu solicita doamnei secretar sa ii transmita si lui procesul verbal al
sedintei.
Intrucat o parte dintre domnii consilieri vor sa paraseasca sedinta, doamna Mihaela
Stoicescu , presedinte de sedinta le aminteste ca sedinta nu s-a incheiat si ca anumiti colegi
adreseaza intrebari.
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Domnul primar precizeaza ca nu se poate incheia nici un contract de achizitii pana cand
bugetul pe anul 2021 nu este aprobat.
Domnul Dan Iuliu Andrei - achizițiile publice sunt în subordinea domnului primar. Este
corect ca pana nu este buget nu se poate incheia contract dar, dupa aprobarea bugetului, in prima
luna se face?
Domnul primar ii raspunde ca respecta conditiile legale. Ii solicita sa analizeze legislatia
privind achizitiile publice in care sunt stipulate anumite termene.
Domnul Dan Iuliu spune ca este legal sa inceapa intr-o lună. A analizat acest aspect. In
consiliul local s-a aprobat de anul trecut asocierea. De ce nu a fost timp?
Domnul primar il intreaba care asociere, asociere cu cine?
Domnul Dan Iuliu-Andrei ii raspunde ca este vorba despre ceea ce se discuta acum,
despre gaze. In consiliul local precedent s-a votatat asocierea intre comuna Brazi si Distrigaz
pentru extinderea retelei din comuna Brazi. Nu intra si satul Stejaru?
Domnul Dan Iuliu ii reproseaza domnului primar ca isi bate joc. Proiectul privind
refacerea locului de joacă al Grădiniței Bătești? A fost bugetat și nerealizat. În ce stadiu se află?
Extindere iluminat , votat anul trecut....in ce stadiu se află?
Domnul primar ii spune ca o sa raspunda la aceste intrebari la sedinta urmatoare.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il intreba pe domnul primar de ce nu poate sa raspunda acum la
aceste intrebari. Cu siguranta trebuie sa stie raspunsurile ca doar asta ii este fisa postului.
Doamna presedinte de sedinta il intreaba pe domnul primar daca doreste sa mai intervina
iar acesta ii raspunde ca nu. .
Doamna Stoicescu Mihaela il intreaba pe domnul Dan Iuliu- Andrei daca si-a epuizat
intrebarile. Acesta raspunde ca astea nu-s sedinte; daca asa cred domnii consilieri ca servesc
comuna cum trebuie....
Intrucat nu mai sunt intrebari, doamna Mihaela Stoicescu presedinte de sedinta,
multumeste domnilor consilieri pentru prezenta si declara inchise lucrarile sedintei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihaela STOICESCU

Secretar general al comunei,
Georgeta ENESCU

Aprobat cu un numar de 15 voturi pentru, in sedinta Consiliului local al comunei Brazi din
data de 26 februarie 2021. Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si
publicat pe site-ul institutiei la data de 1 martie 2021.
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