ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30 martie 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, conform prevederilor art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Președintelui
României nr. 195 din data de 16 martie 2020.
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.
Este prezent in sala de sedinta si domnul consilier Tudor Nicolae, intrucat nu dispune de tehnica necesara
pentru a putea participa la sedinta “la distanta”.
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. 120 din 24.03.2020 si a fost
asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul presedinte de sedinta, Dragomir Vasile-Danut, ales pentru o perioada de doua luni
(februarie - martie 2020) conform H.C.L. Brazi nr.5 din 31.01.2020, 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 18.02.2020.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul
Comunei Brazi, judetul Prahova pentru perioada 2020 – 2029 si a Planului anual de actiune privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al comunei Brazi in anul 2020, initiat de
domnul primar.
3.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie – mai 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 18.02.2020.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei Brazi
din data de 18 februiarie 2020 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul
Comunei Brazi, judetul Prahova pentru perioada 2020 – 2029 si a Planului anual de actiune privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al comunei Brazi in anul 2020, initiat de
domnul primar.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit. Se prezinta avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei Brazi, judetul Prahova
pentru perioada 2020 – 2029 si a Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul local al comunei Brazi in anul 2020, initiat 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 alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie – mai 2020,
initiat de domnul primar.
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Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit. Solicita sa se faca propuneri pentru
presedinte de sedinta si inlocuitor al acestuia, pentru urmatoarea perioada de 2 luni - aprilie- mai 2020.
Domnul Paun Octavian propune ca presedinte al sedintei pentru urmatoarea perioada pe doamna
Stoicescu Mihaela. Domnul Radu Mircea Florian si doamna Bucur Marilena propun ca inlocuitor al
acesteia, daca lipseste, pe domnul consilier Gheorghe Ciprian Daniel.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte propuneri, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
alegerea doamnei Stoicescu Mihaela ca presedinte de sedinta pentru perioada aprilie – mai 2020 si a
domnului Gheorghe Ciprian-Daniel ca inlocuitor al acesteia si se aproba in unanimitate de voturi.
Epuizandu-se problemele inscrise pe ordinea de zi domnul Dragomir Nicolae-Danut, presedinte
de sedinta, multumeste domnilor consilieri pentru prezenta si declara inchise lucrarile sedintei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae - Dănuț Dragomir

Secretar general al comunei,
Georgeta Enescu

Aprobat cu un numar de 15 voturi pentru, in sedinta Consiliului local al comunei Brazi din data de
29 aprilie 2020. Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si publicat pe site-ul
institutiei la data de 30 aprilie 2020.
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