ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat astazi 26 februarie 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 Leonaş - 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. 56 din 18.02.2021 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 29.01.2021.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al comunei Brazi in
domeniul public al judetului Prahova , initiat de domnul primar.
3.Proiect de hotarare privind stabilirea tarifului pentru serviciile de salubritate prestate pe raza
comunei Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
4.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Brazi,
judetul Prahova care vor avea calitatea de membri în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Brazi, initiat de domnul primar.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar de pe raza
comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2021 – 2022, initiat de domnul primar.
6.Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale
Brazi, judetul Prahova, in anul 2021, initiat de domnul primar.
7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Metodologiei privind acordarea unui
sprijin financiar pentru copiii cu handicap care au domiciliul in comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de
domnul primar.
8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in
Biroul Clubului Sportiv Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
9. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei Schemei de ajutor de minimis, reprezentand
scutiri de la plata impozitului pe cladiri si terenuri aferente parcurilor industriale de pe raza Comunei
Brazi, precum si de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale Brazi
pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare
de construcţii pentru terenurile si cladirile din infrastructura parcului, ce fac parte integral din parcul
industrial, initiat de domnul primar.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2021, initiat de domnul primar.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii imobilului cu destinatia de cabinet medical
situat in satul Popesti, comuna Brazi, judetul Prahova de catre dr. Bobe Carmen, medic primar medicina
de familie, initiat de domnul primar.
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12. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii imobilului cu destinatia de cabinet medical
situat in satul Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova de catre dr. Bobe Carmen, medic primar medicina
de familie, initiat de domnul primar.
13.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de buget al Comunei Brazi, judetul Prahova
pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022 – 2024, initiat de domnul primar.
14. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie-aprilie
2021, initiat de domnul primar.
15.Prezentarea Raportului privind dinamica angajarii si activitatea desfasurata de catre asistentii
personali in anul 2020.
16. 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 29.01.2021.
Doamna secretar general supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al
comunei Brazi din data de 29 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 trecerii unui teren din domeniul public al comunei Brazi
in domeniul public al judetului Prahova , initiat de domnul primar.
Doamna Mihaela Stoicescu, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele comisiilor de specialitate.
Doamna presedinte de sedinta intreaba daca sunt alte discutii legate de acest punct.
Intrucat nu sunt discutii legate de acest punct, doamna presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al comunei Brazi in
domeniul public al judetului Prahova si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotarare privind stabilirea tarifului pentru serviciile de salubritate prestate pe raza
comunei Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele comisiilor de specialitate: Comisia 1 nefavorabil – (2 voturi pentru si 3 voturi
impotriva) , Comisia 2 – favorabil (5 voturi pentru), Comisia 3 – favorabil (4 voturi pentru si 1 vot
impotriva)
Nefiind alte discutii, doamna Mihaela Stoicescu presedinte de sedinta supune la vot Proiectul
de hotarare privind stabilirea tarifului pentru serviciile de salubritate prestate pe raza comunei Brazi,
judetul Prahova, in forma propusa de domnul primar si se aproba cu 11 voturi pentru, 3 voturi
impotriva (Radu Marius-Ciprian, Dan Iuliu-Andrei si Scarlat Cornel-Razvan) si 1 abtinere (Radu
Mircea-Florian).
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
4.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Brazi,
judetul Prahova care vor avea calitatea de membri în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Brazi, 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.
Domnul Costea Mihalache Marian ii propune pe domnii Brezeanu Ionutţ si Timiş Ionel ca
reprezentanti ai consiliului local in comisia de evaluare a secretarului general.
Domnul consilier Timis Ionel il propune pe domnul Dan Iuliu-Andrei in comisia de evaluare.
Doamna Stoicescu Mihaela intreaba daca mai sunt si alte propuneri. Nefiind alte nominalizari,
precizeaza ca va supune la vot propunerile, in ordinea in care acestea au fost facute.
Doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind desemnarea
domnilor consilieri locali Brezeanu Ionut si Timis Ionel in calitate de reprezentanti ai Consiliului
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Local al comunei Brazi in Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
Secretarului general al comunei Brazi si se aproba in unanumitate de voturi.
Deoarece propunerea domnului Costea Mihalache Marian a fost aprobata in unanimitate de voturi,
propunerea domnului Timiş Ionel nu se mai supune la vot.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar de pe raza
comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2021 – 2022, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele ale comisiilor de specialitate:Comisia 1 favorabil – (4 voturi pentru si 1 vot
impotriva) , Comisia 2 – favorabil (5 voturi pentru), Comisia 3 – favorabil (4 voturi pentru si 1 vot
impotriva).
Doamna presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii legate de acest punct.
Domnul Dan Iuliu-Andrei se adreseaza presedintelui de sedinta si domnului primar cu rugamintea
de a retrage acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Din punctul sau de vedere nu este o
fundamentare serioasă a acestui proiect pentru ca domnii consilieri, aleși de cetățenii comunei Brazi, sa
dea un vot pentru acest proiect de hotărâre. Mai ales pentru ca sunt informații incomplete și neclare, iar
importanța unei astfel de hotărâri nu se poate judeca pe Whatsapp. Trebuie cantarita decizia foarte bine,
pentru a vederea ce beneficii sunt, ce pierderi. Acum 2 zile a primit o informație de la dna director de la
Scoala Negoiesti, doamna Stoica Laura, care ii confirmă fundamentarea incorectă a acestui proiect, si
anume: 301 elevi existenti in prezent si 328 elevi pentru anul scolar 2021-2022.
Doamna Stoicescu Mihaela il intreaba pe domnul primar daca are ceva de completat.
Domnul Ivan Nicolae spune ca proiectul ordinei de zi s-a votat. Ce trebuie acum schimbat?
Domnul primar Radu Leonas precizeaza ca, conform legislatiei in vigoare, retragerea de pe
ordinea de zi a unui proiect de hotarare se face de catre initiator. Deci, ca atare, el nu isi retrage proiectul
de hotarare. De asemeni, aduce la cunostinta consiliului local ca, conform situatiei transmise de catre dna
director Gusa de la Scoala Gimnaziala Prof. Oprea Mihai Negoiesti la inceputul lunii septembrie 2020,
numarul de copii la acest PJ era de 299 de prescolari si scolari. Prin urmare Inspectoratiul Scolar Judetean
Prahova a luat decizia de a elimina statutul juridic al acestui PJ, neavand numarul necesar de prescolari si
scolari inscrisi la acea data. Astfel, Scoala Gimnaziala Negoiesti ramane ca structura a Scolii Gimnaziale
Brazi, unitate cu personalitate juridica.
Intrucat nu mai sunt si alte discutii legate de acest punct, doamna 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 2021 – 2022 si se aproba cu 10 voturi pentru, 4
voturi impotriva (Dan Iuliu-Andrei, Radu Marius-Ciprian, Scarlat Cornel-Razvan, Stoicescu Mihaela)
si o abtinere (Radu Mircea-Florian).
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:
6.Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale
Brazi, judetul Prahova, in anul 2021, 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 acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale Brazi,
judetul Prahova, in anul 2021 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Metodologiei privind acordarea unui
sprijin financiar pentru copiii cu handicap care au domiciliul in comuna Brazi, judetul Prahova, 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 modificarea si completarea Metodologiei privind acordarea unui sprijin
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financiar pentru copiii cu handicap care au domiciliul in comuna Brazi, judetul Prahova si se aproba
in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi:
8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in
Biroul Clubului Sportiv Brazi, judetul Prahova, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate si solicita sa se faca
propuneri.
Se prezinta avizele ale comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Timis Ionel ii propune pe domnii Stroe Moise si Radu Mircea-Florian.
Domnul Radu Mircea-Florian refuza aceasta numire.
Domnul Stan Georgel ii propune pe domnii consilieri Ivan Nicolae si Costea Mihalache-Marian.
Intrucat nu se mai fac alte nominalizari, doamna presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca
domnul Stroe Moise sa faca parte din Biroul CS Brazi si propunerea este respinsa intrucat s-a obtinut
urmatorul cvorum: 5 voturi pentru si 9 voturi impotriva (domnul Dan Iuliu nu si-a exprimat votul spunand
ca are si o a doua optiune).
Doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind desemnarea
domnilor consilieri Ivan Nicolae si Costea Mihalache-Marian in calitate de reprezentanti ai
Consiliului Local al comunei Brazi in Biroul Clubului Sportiv Brazi, judetul Prahova si se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi:
9. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei Schemei de ajutor de minimis, reprezentand
scutiri de la plata impozitului pe cladiri si terenuri aferente parcurilor industriale de pe raza Comunei
Brazi, precum si de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale Brazi
pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare
de construcţii pentru terenurile si cladirile din infrastructura parcului, ce fac parte integral din parcul
industrial, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favotabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
prelungirea duratei Schemei de ajutor de minimis, reprezentand scutiri de la plata impozitului pe
cladiri si terenuri aferente parcurilor industriale de pe raza Comunei Brazi, precum si de la plata
oricăror taxe datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale Brazi pentru eliberarea
oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii
pentru terenurile si cladirile din infrastructura parcului, ce fac parte integral din parcul industrial si
se aproba in unanumitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2021, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate la nivelul
comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2021 si se aproba in unanumitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii imobilului cu destinatia de cabinet medical
situat in satul Popesti, comuna Brazi, judetul Prahova de catre dr. Bobe Carmen, medic primar medicina
de familie, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea concesionarii imobilului cu destinatia de cabinet medical situat in satul Popesti, comuna
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Brazi, judetul Prahova de catre dr. Bobe Carmen, medic primar medicina de familie si se aproba in
unanumitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
12. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii imobilului cu destinatia de cabinet medical
situat in satul Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova de catre dr. Bobe Carmen, medic primar medicina
de familie, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea concesionarii imobilului cu destinatia de cabinet medical situat in satul Negoiesti, comuna
Brazi, judetul Prahova de catre dr. Bobe Carmen, medic primar medicina de familie si se aproba in
unanumitate de voturi.
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi:
13.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de buget al Comunei Brazi, judetul Prahova
pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022 – 2024, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea proiectului de buget al Comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2021 si estimari pentru anii
2022 – 2024 si se aproba in unanumitate de voturi.
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi:
14. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie-aprilie
2021, initiat de domnul primar.
Doamna presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate, dupa care solicita se se
faca propuneri pentru presedinte de sedinta.
Domnul consilier Mihalache Mihai il propune pe domnul Stan Georgel.
Domnul Ivan Nicolae propune ca inlocuitor al acestuia (daca lipseste) pe domnul Brezeanu Ionut.
Se prezinta avizele favoraale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, doamna presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
alegerea domnului consilier Stan Georgel ca presedinte de sedinta pentru perioada martie-aprilie 2021
si a domnului Brezeanu Ionut ca inlocuitor al acestuia(daca acesta lipseste) si se aproba in
unanumitate de voturi.
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi:
15.Prezentarea Raportului privind dinamica angajarii si activitatea desfasurata de catre asistentii
personali in anul 2020.
Doamna presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii pe marginea acestui raport care le-a fost
prezentat o data cu invitatia de participare la sedinta, facand precizarea ca acesta nu se supune la vot.
Intrucat nu sunt discutii, se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
Intrebari.
Doamna Mihaela Stoicescu, solicita sa se adreseze intrebari, daca acestea sunt.
Domnul primar precizeaza ca are de dat niste raspunsuri la intrebarile din sedinta anterioara:
1.Suma alocata reamenajarii locului de joaca nu a fost suficienta pentru incheierea contractului.
Pentru anul 2021 se va aloca suma necesara pentru modernizarea locurilor de joaca din zona gradinita si
scoala Batesti.
2.S-a realizat extinderea iluminatului public in functie de suma alocata in buget pentru DC 108 si
DE 140 Batesti, urmand a se aloca sumele necesare pentru extinderea iluminatului public in comuna.
Doamna Mihaela Stoicescu intreaba daca mai doreste cineva sa intervina.
Domnul Stroe Moise intreaba de ce nu se pot organiza sedintele cu prezenta fizica, daca tot
suntem în scenariu verde. Cu masuri de protectie corespunzatoare.
Domnul primar Radu Leonas ii raspunde ca se respecta Regulamentul de organizare si functionare
a CL Brazi, deoarece sunt anumite persoane vulnerabile si nu pot participa fizic.
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Domnul Dan Iuliu-Andrei intreaba daca este vreun coleg care nu doreste sa vina fizic la sedinte.
Sedintele comisiei de specialitate se tin fizic. In tot judetul sedintele se tin fizic si la ore la care pot
participa si cetatenii.
Doamna presedinte de sedinta intreaba daca vreun coleg consilier mai are intrebari.
Intrucat nu 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 31 martie 2021. Afisat Procesul verbal al sedintei a fost afisat la sediul Primariei
comunei Brazi si publicat pe site-ul institutiei la data de 5 aprilie 2021.
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