ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 mai 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. 173 din
21.05.2020 si a fost asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Doamna presedinte de sedinta, Stoicescu Mihaela, aleasa pentru o perioada de doua luni
(aprilie - mai 2020) conform H.C.L. Brazi nr.13 din 30.03.2020, 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 29.04.2020.
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 Planului Urbanistic Zonal “Zonӑ centralӑ a
satului Brazii de Jos şi ridicare restricție de construire şi rectificare limitӑ intravilan ( Sst =
88854,39 mp )”, judeţul Prahova, comuna Brazi, sat Brazii de Jos si a Regulamentului Local de
Urbanism aferent acestuia, initiat de domnul primar.
4.Proiect de hotarare privind stabilirea modului de întocmire a Registrului agricol al
comunei Brazi, judeţul Prahova, initiat de domnul primar.
5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie iulie 2020, 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. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului Local Brazi din data de
29.04.2020.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei
Brazi din data de 29 aprilie 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.
Doamna presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii legate de acest punct.
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Intrucat nu sunt discutii legate de acest punct, doamna 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 in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonӑ centralӑ a
satului Brazii de Jos şi ridicare restricție de construire şi rectificare limitӑ intravilan ( Sst =
88854,39 mp )”, judeţul Prahova, comuna Brazi, sat Brazii de Jos si a Regulamentului Local de
Urbanism aferent acestuia, initiat de domnul primar.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Doamna Stoicescu Mihaela, presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii legate de
acest proiect de hotarare..
Domnul Dan Iuliu-Andrei spune ca a vazut un capitol numit “Circulatia terenurilor”
inserat in PUZ. Intreaba daca s-a facut consultarea populatiei si daca exista/s-a intocmit vreun
raport in acest sens.
Domnul primar ii raspunde ca da, s-a facut consultarea. Exista si un raport intocmit.
Domnul Dan Iuliu Andrei intraba daca acest raport nu trebuia anexat la proiect si domnul
primar ii raspunde ca nu.
Domnul Dan Iuliu-Andrei - inseamna ca trebuie sa il creada pe cuvant pe domnul primar?
Trebuia sa se mentioneze ca s-a facut consultarea.
Domnul primar ii raspunde ca s-a facut consultarea si sa il creada pe cuvant.
Nefiind alte discutii, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonӑ centralӑ a satului Brazii de Jos şi
ridicare restricție de construire şi rectificare limitӑ intravilan ( Sst = 88854,39 mp )”, judeţul
Prahova, comuna Brazi, sat Brazii de Jos si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
acestuia, initiat de domnul primar si se aproba cu 14 voturi pentru si o abtinere – Dan IuliuAndrei.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
4.Proiect de hotarare privind stabilirea modului de întocmire a Registrului agricol al
comunei Brazi, judeţul 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, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul
de hotarare privind stabilirea modului de întocmire a Registrului agricol al comunei Brazi,
judeţul Prahova, initiat de domnul primar si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie iulie 2020, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita sa se faca propuneri pentru presedinte de sedinta si
pentru inlocuitor al acestuia.
Domnul Paun Octavian propune ca presedinte al sedintei pentru urmatoarea perioada pe
domnul Gheorghe Ciprian-Daniel. Domnul Matei Andrei propune ca inlocuitor al acestuia, daca
lipseste, pe domnul consilier Radu Mircea-Florian.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte propuneri, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de
hotarare privind alegerea domnului Gheorghe Ciprian-Daniel ca presedinte de sedinta pentru
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perioada iunie – iulie 2020 si a domnului Radu Mircea-Florian ca inlocuitor al acestuia si se
aproba in unanimitate de voturi.
Domnul Matei Andrei il intreaba pe domnul primar daca poate sa ii adreseze o intrebare si
domnul primar ii raspunde ca da.
Domnul Matei Andrei intreaba daca se poate face ceva cu gurile de scurgere a apei
pluviale din santuri deoarece unele s-au mancat. Si sunt un real pericol.
Domnul primar ii raspunde ca se vor remedia.
Domnul Matei Andrei il felicita pe domnul primar pentru cum a gestionat toata aceasta
nebunie legata de pandemie.
Domnul primar ii multumeste domnului Matei Andrei pentru felicitarile adresate.
Epuizandu-se problemele inscrise pe ordinea de zi doamna Stoicescu Mihaela, 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 23 iunie 2020. Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si publicat pe
site-ul institutiei la data de 25 iunie 2020.
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