ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31 martie 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. 112 din 24.03.2021 si a fost
asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul presedinte de sedinta, Stan Georgel, aleas pentru o perioada de doua luni (martie - aprilie
2021) conform H.C.L. Brazi nr.19 din 26.02.2021, deschide lucrarile sedintei si il invita de domnul primar
sa supuna la vot proiectul ordinii de zi.
Domnul primar supune la vot proiectul ordinii de zi:
1.Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului Local Brazi din data de 26.02.2021.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al
comunei Brazi si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, pana la data aprobarii noului Plan
Urbanistic General (PUG) si a noului Regulament Local de Urbanism (RLU), initiat de domnul primar.
3.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului
Local Brazi nr. 45/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, initiat de domnul
primar.
4. Intrebari.
Supus la vot, proiectul ordinii 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 26.02.2021.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei Brazi
din data de 26 februarie 2021 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al
comunei Brazi si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, pana la data aprobarii noului Plan
Urbanistic General (PUG) si a noului Regulament Local de Urbanism (RLU), initiat de domnul primar.
Domnul Stan Georgel, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Intrucat nu sunt discutii legate de acest punct, domnul presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al
comunei Brazi si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, pana la data aprobarii noului
Plan Urbanistic General (PUG) si a noului Regulament Local de Urbanism (RLU) si se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului
Local Brazi nr. 45/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, initiat de domnul
primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
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Nefiind alte discutii, domnul Stan Georgel, presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de
hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Brazi nr.
45/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 si se aproba in unanimitate de
voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
Intrebari.
Domnul Radu Mircea-Florian intreaba in ce stadiu se afla investitia “Alimentare cu gaze sat
Stejaru”.
Domnul primar Radu Leonas ii raspunde ca, dupa aprobarea bugetului, se va trece la faza de
demarare a procedurii de licitatie.
Domnul Radu Mircea-Florian multumeste domnului primar pentru raspuns.
Domnul Dan Iuliu-Andrei solicita domnului primar sa se treaca la normalitate, sa se revina la
modul normal de sustinere a sedintelor. S-a constatat pe parcursul acestei sedinte ca sunt colegi care nu nu
stiu sa foloseasca corespunzător mijloacele electronice de comunicare. Va urma aprobarea bugetului; nu
crede domnul primar care este necesara o sedinta normala? Pe whatsapp nici macar nu există certitudinea
că alesul local e in spatele tastaturii. Păcat....De ce nu se tin sedintele ca toate celelalte comune din țară?
Domnul primar Radu Leonas ii raspunde ca toate ședințele sunt normale și legale conform
Regulamentului de organizare și funcționare. Comuna Brazi nu este ca toate celelalte comune; respecta
legislația in vigoare.
Domnul Dan Iuliu-Andrei - E normal cand ti-e frică de consiliu!
Domnul Radu Mircea Florian: spune ca se retrage daca nu mai sunt si alte intrebari. Subiectul
“sedinte in sala” este ok, dar crede ca discutia se lungeste degeaba. Intreaba daca sedinta este inchisa.
Intrucat nu sunt alte intrebari, domnul Stan Georgel, presedinte de sedinta, multumeste domnilor
consilieri pentru prezenta si declara inchise lucrarile sedintei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Georgel STAN

Secretar general al comunei,
Georgeta ENESCU

Aprobat cu un numar de 15 voturi pentru, in sedinta Consiliului local al comunei Brazi din data de 21
aprilie 2021. Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si publicat pe site-ul institutiei
la data de 23 aprilie 2021.
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