ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat astazi 23 iunie 2021 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Brazi,
judetul Prahova, care se desfasoara la sediul Primariei comunei Brazi din comuna Brazi, sat
Brazii de Jos, str. Teilor nr.45. La lucrarile sedintei participa toti cei 15 consilieri locali: 11
consilieri locali sunt prezenti la sediul primariei; domnii consilieri Radu Mircea-Florian, Ivan
Nicolae, Costea Mihalache-Marian si doamna Stoicescu Mihaela participa la sedinta 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. 229 din
16.06.2021 si a fost asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul presedinte de sedinta, Stroe Moise, ales pentru o perioada de doua luni (mai iunie 2021) conform H.C.L. Brazi nr.33 din 21.04.2021, deschide lucrarile sedintei si il invita de
domnul primar sa supuna la vot proiectul ordinii de zi.
Domnul primar solicita acordul consiliului local pentru includerea pe ordinea de zi a
sedintei, a Proiectului de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Brazi nr.26
din 23.07.2020 privind participarea Comunei Brazi la Programul privind sprijinirea eficienţei
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public derulat de
Administratia Fondului pentru Mediu, precum si aprobarea Documentaţiei de Avizare a
Lucrărilor de Intervenții - D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții ”Cresterea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei pentru iluminat
public Brazi”, fiind o problema urgenta.
Consiliul local, in unanimitate de voturi, este de acord cu completarea ordinii de zi.
Domnul primar supune la vot proiectul ordinii de zi asa cum a fost completat:
1.Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului Local Brazi din data de
28.05.2021.
2.Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte
sociale aflate in domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova, precum si a Comisiei
pentru soluţionarea contestaţiilor depuse cu privire la poziţia de pe listele de priorităţi sau cu
privire la punctajul acordat, initiat de domnul primar.
3.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-august
2021, initiat de domnul primar.
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul
Prahova pe anul 2021, initiat de domnul primar.
5. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Brazi nr.26 din
23.07.2020 privind participarea Comunei Brazi la Programul privind sprijinirea eficienţei
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public derulat de
Administratia Fondului pentru Mediu, precum si aprobarea Documentaţiei de Avizare a
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Lucrărilor de Intervenții - D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții ”Cresterea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei pentru iluminat
public Brazi”, initiat de domnul primar.
6.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
28.05.2021.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei
Brazi din data de 28 mai 2021 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte
sociale aflate in domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova, precum si a Comisiei
pentru soluţionarea contestaţiilor depuse cu privire la poziţia de pe listele de priorităţi sau cu
privire la punctajul acordat, initiat de domnul primar.
Domnul Stroe Moise, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar precizeaza ca potrivit Regulamentului privind realizarea, repartizarea,
închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale apartinand domeniului public al
comunei Brazi, judetul Prahova, regulament care a fost ulterior modificat si completat prin
H.C.L. Brazi nr. 11 din 26.02.2014, Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale,
stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea acestora şi stabilirea criteriilor în baza cărora se
repartizează locuinţele sociale, are urmatoarea componenta:
- 3 consilieri locali, membri ai Consiliului Local Brazi
- viceprimarul comunei Brazi
- 1 functionar din cadrul aparatului de specialitate al primarului
De asemeni, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, are urmatoarea componenta:
- 3 consilieri, membri ai Consiliului Local Brazi
- primarul comunei Brazi
- 1 functionar din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Domnul presedinte de sedinta solicita sa se nominalizeze reprezentanti ai consiliului local
in cele doua comisii. Se solicita propuneri pentru Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte
sociale.
Domnul Radu Mircea – Florian il propune pe domnul Stroe Moise.
Se propune ca domnul Costea Mihalache-Marian sa faca parte in continuare din aceasta
comisie.
Domnul viceprimar il propune pe domnul Radu Nicolae.
Intrucat nu sunt alte propuneri, se trece la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local
in Comisia de contestatii.
Domnul viceprimar propune ca domnul Mihalache Mihai sa ramana in continuare in
aceasta comisie.
Domnul Stroe Moise il propune pe domnul Stan Ionut-Catalin.
Domnul viceprimar il propune pe domnul Timis Ionel.
Domnul Radu Nicolae il intreaba pe domnul primar daca reparatiile la locuintele sociale
au fost finalizate.
Domnul primar ii raspunde ca s-a finalizat o parte. Urmeaza si celelalte. Cand vor fi gata
toate locuintele sociale, atunci vor fi repartizate solicitantilor.
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Nefiind alte propuneri, domnul Stroe Moise, presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind reorganizarea Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte
sociale aflate in domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova, precum si a Comisiei
pentru soluţionarea contestaţiilor depuse cu privire la poziţia de pe listele de priorităţi sau cu
privire la punctajul acordat, respectiv numirea domnilor consilieri locali Stroe Moise, Costea
Mihalache-Marian si Radu Nicolae in Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si
a domnilor Mihalache Mihai, Stan Ionuţ-Cătălin si Timiş Ionel in Comisia de contestatii 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 iulie-august
2021, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Solicita sa se faca propuneri pentru presedinte de sedinta si pentru inlocuitor al acestuia.
Domnul Stroe Moise il propune pe domnul Dan Iuliu-Andrei in calitate de presedinte de
sedinta.
Domnul viceprimar il propune pe Radu Marius-Ciprian in calitate de inlocuitor al
acestuia.
Nefiind alte discutii, domnul Stroe Moise, presedinte de sedinta supune la vot Proiectul
de hotarare privind alegerea domnului Dan Iuliu-Andrei ca presedinte de sedinta pentru
perioada iulie - august 2021 si a domnului Radu Marius-Ciprian ca inlocuitor al acestuia
si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul
Prahova pe anul 2021, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar precizeaza ca rectificarea vizeaza suma de 70 mii lei primita de la OCPI
Prahova in cadrul Contractului de inregistrare sistematica a imobilelor aflat in derulare, pentru
plata prestatorului de servicii.
Intrucat nu mai sunt alte intrebari, domnul Stroe Moise, presedinte de sedinta, supune la
vot Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul
Prahova pe anul 2021 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
7.Intrebari.
Domnul Stroe Moise aduce in discutie faptul ca, referitor la taxele stabilite pentru Parcul
din Brazii de Sus, unii dintre colegi nu isi asuma votul in fata cetatenilor. Din punct de vedere
politic nu este corect. Toti trebuie sa isi asume votul in fata cetatenilor. Nu da exemple, dar s-a
intamplat acest lucru.
Domnul Radu Marius-Ciprian ii cere sa spuna pana la capat despre cine este vorba.
Domnul Dan Iuliu-Andrei se inscrie la cuvant si spune ca la Batesti, pe str.Tudor
Arghezi, desi s-a votata extinderea retelei de gaze, reteaua nu a fost extinsa pe toata strada.
Exista o locuinta care nu are conducta de gaze la poarta si din acest motiv nu se poate racorda la
retea, Domnul primar cunoaste situatia?
Domnul primar ii raspunde ca stie situatia. Distrigaz, cand a facut extinderea retelei de
gaze pe str. Tudor Arghezi, a pornit dinspre str. Geo Bogza si nu a prins si ultima casa.
Cetateanul respectiv a facut cerere de racordare dupa extinderea retelei. Acum s-a modificat
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legislatia si extinderea retelelor de gaze se face pe cheltuiala Distrigaz-ului. I-a spus persoanei
respective ce sa faca; sa mearga la Distrigaz cu solicitare.
Domnul Dan Iuliu-Andrei – daca acum se face pe cheltuiala Distrigaz-ului , inseamna ca
omul nu o sa vada prea curand gaze.
Domnul Dan Iuliu-Andrei- stie ca se bugetau bani pentru cainii comunitari. Pe anul 2021
se incheie contract?
Domnul primar ii raspunde ca, chiar astazi, s-a incheiat contract cu firma de specialitate
pentru ridicarea a 200 de caini comunitari.
Domnul Dan Iuliu-Andrei intreaba daca cetatenii trebuie sa faca cereri la Politia Locala
sau la primarie in acest sens.
Domnul Stroe Moise spune ca cetatenii trebuie sa indice locatia unde se afla cainii.
Domnul primar spune ca numai in Parcul Brazi sunt vreo 10-15 caini. Este de parare ca
ar trebui educati intai oamenii, sa nu mai dea cainilor mancare.
Dan Iuliu-Andrei – legat de interventia la CNAIR pentru semnalizarea intersectiei cu
DN1A, a facut ceva?
Domnul primar ii raspunde ca nu trebuie sa intervina la CNAIR. Nu face nimic sub
presiune. Problema se va rezolva. Certificatul de Urbanism si Autorizatia de Construire se
elibereaza de Consiliul Judetean, lucrarea fiind pe doua unitati administrativ-teritoriale. CNAIR
avizeaza doar documentatia. In prima etapa trebuie anuntat Consiliul Judetean – Compartimentul
de specialitate. Apoi se incheie un contract de asociere intre unitatile administrativ-terioriale
implicate. Este dispus sa plateasca toata lucrarea, numai sa rezolve. Dar, trebuie parcurse niste
etape.
Domnul Dan Iuliu-Andrei - a pus cineva presiune pe doamnul primar? El a vorbit cu
prefectul si cu subprefectul si ei i-au spus ca trebuie sa faca interventie la CNAIR.
Domnul Radu Marius-Ciprian – la una din sedintele trecute, cand a cerut unele precizari
legate de stadiul investitiei alimentare cu gaze sat Stejaru, a primit din partea domnului primar
niste raspunsuri ironice. Solicita acum domnului primar sa ii spuna care sunt pasii in derularea
investiei, conform prevederilor legale. Lucrarile de cosmetizare a santurilor intre Camine si
Stejaru sunt prost facute; unele portiuni au fost ratate. Inclusiv unde au fost facute trecerile.
Domnul primar ii raspunde ca traversarile nu au fost platite; de aceea, provizoriu o sa
puna pietris Asa ca acostamentul va fi refacut dupa terminarea retelei de gaze. A vorbit cu
cetatenii aceste aspect. Referitor la investitia alimentare cu gaze naturale a satului Stejaru,
domnul Radu Marius a primit raspunsul la intrebare de la colegul sau de partid, domnul Scarlat,
in sedinta din 29.01.2021 – “lucrarea va fi gata in anul 2023, inainte de alegerile locale”.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il intreaba pe domnul primar daca este civilizat ce spune.
Domnul Scarlat Cornel-Razvan – intreaba daca firma care se ocupa de spatiile verzi are
in contract si Centura Negoiesti? Pentru ca in acea zona este tunsa iarba pe o portiune de
aproximativ 50 de metri, la intrarea dinspre Combinatul Brazi.
Domnul primar ii raspunde ca nu cunoaste acest aspect, dar o sa verifice contractul si ii va
aduce la cunostinta.
Domnul Stroe Moise este de parere ca s-a trecut prea repede la campania electorala. Chiar
el a discutat cu Radu Marius si acesta stie foarte bine care sunt pasii cu licitatia. A discutat
personal cu domnul primar si acesta l-a asigurat ca pana in toamna este gata reteaua de gaze.
Daca la fiecare sedinta se vine cu aceleasi intrebari e clar ca se irita si domnul primar. Dar daca
totul este politizat…
Domnul Radu Marius Ciprian spune ca nu intelege ce legatura are realizarea investitiei cu
alegerile locale.
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Domnul Dan Iuliu-Andrei intervine si spune ca nu este vorba de nici o politizare. Nu
crede ca Radu Marius a gresit cu ceva daca isi doreste sa aiba gaze. Ce este daca intreaba si el?
Ce diferenta exista intre cetatenii din satul Stejaru si cei din Brazi, ca platitori de impozite si
taxe?
Domnul Stroe Moise – stie ca anul acesta se rezolva cu gazele la Stejaru.
Domnul Radu Marius-Ciprian – daca crede ca se rezolva anul acesta, atunci nu mai
deschide subiectul.
Domnul primar intervine si spune ca proiectul cu gazele la Stejaru a inceput prin anul
2008. De atunci s-au tot actualizat documentatiile. Motivele pentru care nu a putut fi realizata
reteaua au fost independente de vointa noastra. Acum a fost demarata procedura, au fost publicate
pe SICAP toate datele dar, termenele sunt stabilite prin lege. Documentatia a fost publicata pe
ANAP in vederea verificarii acesteia; termenul legal de verificare este de 20 de zile. In acest caz
nu a durat atat; a fost verificata foarte repede:documentatia a fost publicata vinerea si luni au
primit acceptul de publicare pe SICAP. Nu stia ca se intampla acest lucru si a pus termene mai
lungi. Pana pe data de 15 iulie 2021 se depun ofertele. De aici nu se mai pot vehicula termene,
deoarece nu stie ce se va intampla: daca se depun contestatii, daca se solicita clarificari de catre
ofertanti sau de autoritatea contractanta. Termenul maxim de valabilitate al ofertelor este de 90 de
zile de la depunere. Comisia trebuie in 25 de zile sa analizeze ofertele, sa ceara clarificari, dar
aceste actiuni nu trebuie sa depaseaca valabilitatea ofertei. Deci nu se poate preciza o data exacta
la care va fi gata lucrarea.
Domnul Radu Marius-Ciprian multumeste domnului primar ca a avut amabilitatea sa ii
ofere aceste informatii.
Intrucat nu sunt alte intrebari de adresat, domnul Stroe Moise, presedinte de sedinta,
multumeste domnilor consilieri pentru prezenta si declara inchise lucrarile sedintei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moise STROE

Secretar general al comunei,
Georgeta ENESCU
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