ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31 ianuarie 2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Brazi, judetul
Prahova la care participa toti cei 15 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Brazi..
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. 17 din 21.01.2020 si a fost asigurata
in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul presedinte de sedinta, Dumitrache Vasile, ales pentru o perioada de doua luni (decembrie
2019 - ianuarie 2020) conform H.C.L. Brazi nr.55 din 26.11.2019, 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 09.01.2020.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar de pe raza
comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2020 - 2021, initiat de domnul primar.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2020, initiat de domnul
primar.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din
aparatul de specialitate al primarului comunei Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie - martie
2020, initiat de domnul primar.
6.Raport privind dinamica angajarii si activitatea desfasurata de catre asistentii personali in
semestrul II 2019, prezentat de domnul primar.
7.Intrebari si interpelari.
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 09.01.2020.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei Brazi
din data de 9 ianuarie 2020 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar de pe raza
comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2020 - 2021, initiat de domnul primar.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit. Precizeaza ca in conformitate cu
prevederile Ordinului M.E.N. nr. 5090/2019 din 30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021,
organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se realizeaza prin Hotarare a
Consiliului local cu avizul conform al inspectoratului şcolar. Obtinerea avizului conform este obligatoriu,
lipsa acestuia atragand nulitatea hotararii consiliului local. Prin adresa nr.4418 din 10.12.2019,
Inspectoratul Scolar Judetean Prahova a emis Avizul Conform pentru reteaua unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza comunei Brazi pentru anul scolar 2020 – 2021, propusa de consiliul local.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
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Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova,
pentru anul scolar 2020 – 2021 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2020, initiat de domnul
primar.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit. Precizeaza ca potrivit legii, primarii au
obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a
securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de
acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de
solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de
acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a
consiliului local.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca
efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2020 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din
aparatul de specialitate al primarului comunei Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit. Precizeaza ca se propune ca modificarea
organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Brazi, judetul
Prahova, sa se faca prin redenumirea Compartimentului de relatii cu publicul (constituit din doua functii
publice de executie – inspector clasa I gradul profesional superior si inspector clasa I gradul profesional
principal) ca si Compartiment de relatii cu publicul si Monitorizarea procedurilor administrative de
organizare si publicare a Monitorului Oficial Local, conform prevederilor art. 3 alin.(1) din Procedura de
organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în
format electronic aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, - Anexa nr.1.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al
primarului comunei Brazi, judetul Prahova si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie - martie
2020, initiat de domnul primar.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare intocmit. Solicita sa se faca propuneri pentru
presedinte de sedinta si pentru inlocuitorul acestuia.
Domnul Radu Mircea-Florian propune ca presedinte al sedintei pentru perioada februarie – martie
2020 pe domnul consilier Dragomir Nicolae-Danut, iar inlocuitor al acestuia pe doamna Stoicescu
Mihaela.
Nefiind alte propuneri, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
alegerea domnului Dragomir Nicolae-Danut ca presedinte de sedinta pentru perioada februarie martie 2020 si a doamnei Stoicescu Mihaela ca inlocuitor al acestuia, daca presedintele ales lipseste si
se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:
6.Raport privind dinamica angajarii si activitatea desfasurata de catre asistentii personali in
semestrul II 2019, prezentat de domnul primar.
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Domnul primar prezinta raportul intocmit. Precizeaza ca la data de 1 iulie 2019 in cadrul Primariei
Brazi, judetul Prahova erau angajati un numar de 49 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
iar la data de 31 decembrie 2019 erau angajati 54 asistenti personali. In prezent sunt angajati 55 de
asistenti personali. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca asistentii personali isi indeplinesc
atributiile de serviciu.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
7.Intrebari si interpelari.
Domnul Dan Iuliu-Andrei aduce la cunostinta domnului primar ca portile de handbal de la Sala de
sport Batesti sunt rupte.
Domnul primar ii raspunde ca stie de aceasta problema. Momentan nu are buget dar, vede cum
rezolva problema.
Domnul Dan Iuliu-Andrei aduce la cunostinta domnilor consilieri ca a depus un Proiect de
hotarare privind reamenajarea locului de joaca de la Gradinita Batesti si il intreaba pe domnul primar ce
s-a intamplat cu acesta.
Domnul primar ii raspunde ca l-a repartizat doamnei secretar general, urmand ca acesta sa intre pe
circuit si, probabil va intra pe ordinea de zi a sedintei din luna februarie.
Domnul Radu Mircea-Florian intreaba pe domnul primar ce s-a intamplat cu copiii de la Gradinita
cu program prelungit.
Domnul primar ii raspunde ca este vorba probabil despre o enterocolita provocata de mancarea
primita la gradinita. Nu stie sigur. Cert este ca s-a trezit cu 10 politisti la birou, inclusiv de la arme si
munitii, datorita faptului ca a aparut stirea ca s-au intoxicat copiii de la deratizare. A dicutat, in prezenta
politistilor, cu directorii de scoli si nu s-a facut nici o deratizare. Alte probleme nu au fost, decat cu copiii
de la gradinita cu program prelungit.
Domnul Dan Iuliu-Andrei intreaba ce lucrari se fac in interiorul primariei si domnul primar ii
raspunde ca se amenajeaza birourile din aripa din spate, la serviciul de evidenta, urbanism si asistenta
sociala; se cumpara mobilier, la etajul 1 se schimba gresia intrucat cea veche s-a dezlipit.
Domnul Radu Mircea Florian intreaba in ce stadiu este caminul de nefamilisti din Colonie cu
renovarea?
Domnul primar ii raspunde ca de doua luni a semnat contractul. Termenul de finalizare este de 6
luni. Se amenajeaza doar 16 camere la parter. S-au compartimentat pe interior, amenajandu-se cate o baie
si o bucatarie pe camera. Fiecare camera va avea contor de apa si de energie electrica.
Domnul Matei Andrei il inteaba pe domnul primar de ce santurile care se amenajeaza acum nu
sunt ca cele din fata primariei. Pentru ca asa le-a spus atunci cand s-a aprobat investitia, ca vor fi exact ca
cele din fata primariei.
Domnul primar ii raspunde ca nu a zis niciodata asa ceva. Ar fi vrut sa arate la fel dar, proiectantul
nu a putut da aceasta solutie.
Domnul Matei Andrei spune ca asa a afirmat domnul primar intr-o alta sedinta. Acum de ce s-a
sucit? Le-a vazut? Ii plac?
Domnul primar ii raspunde ca solutia a dat-o proiectantul. Chiar ii place cum arata.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il intreaba pe domnul primar cand se va asfalta strada pe care sta, cea
din spatele primariei. De ce s-a decopertat din decembrie daca se stia ca nu se asfalteaza ? Este o straduta
de 200 m lungime. Nu este normal asa ceva. A vazut domnul primar ce praf este? Are un copil cu
probleme de sanitate datorita acestui fapt.
Domnul primar ii raspunde ca nu a vazut ca este praf deoarece el nu circula prin spatele primariei.
Contractul este pana pe 14 martie 2020.
Domnul Dan Iuliu-Andrei –Strada a fost decopertata si tot ce s-a decopertat nu a fost strans ci a
ramas pe loc. Nu se mai poate aerisi casa de praful care se ridica. Nu s-a mai intamplat pana acum
niciodata ca o strada sa fie lasata decopertata atatea luni. A fost lasata in batjocura. Domnul primar spune
ca nu a vazut dar, domnul viceprimar a vazut? Pentru ca isi parcheaza masina in spate.
Domnul viceprimar spune ca dupa decopertare strada a fost maturata.
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Domnul Dan Iuliu-Andrei ii spune domnului viceprimar ca nu spune adevarul, strada nu a fost
maturata. Se poate constata la fata locului.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il intreaba pe domnul primar daca a primit raspuns de la Garda de
Mediu la sesizarea depusa in luna noiembrie 2019 cu privire la societatea Ecoburn.
Domnul primar ii raspunde ca nu a primit nici un raspuns; chiar a facut revenire la adresa.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il intreaba pe domnul primar daca a avut macar curiozitatea sa vina la
Ecoburn, sa vada ce se intampla acolo.
Domnul primar ii raspunde ca nu a venit dar, l-a rugat pe domnul ministrul al mediului sa
intervina.
Domnul Dan Iuliu-Andrei aduce in discutie problema abonamentelor elevilor care sunt valabile
numai in cursul saptamanii, fara sambata si duminica, zile in care unii copii au examene. Ca urmare a
acestui aspect, unii parinti vor sa numai cumpere abonamente, ca forma de protest fata de firma de
transport, si copiii sa fie dusi de catre parinti la scoala cu auto propriu. Se gandeste sa ia in discutie
varianta modificarii hotararii ca acordarea spijinului financiar sa se faca si in baza bonurilor de
combustibil.
Domnul primar spune ca nu are nimic impotriva dar, cei care se deplaseaza la scoala cu auto
propriu, sa faca dovada ca nu au si abonament pe care sa il deconteze la scoala.
Epuizandu-se problemele inscrise pe ordinea de zi domnul Dumitrache Vasile, presedinte de
sedinta, multumeste domnilor consilieri pentru prezenta si declara inchise lucrarile sedintei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasile Dumitrache

SECRETAR GENERAL,
Georgeta Enescu

Aprobat cu un numar de 14 voturi pentru in sedinta Consiliului local al comunei Brazi din data de 18
februarie 2020 (14 consilieri prezenti la sedinta).
Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si publicat pe site-ul institutiei la data de 20
februarie 2020.
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