ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat astazi 28 octombrie 2021 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Brazi, judetul Prahova, care se desfasoara prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare – aplicatia WhatsApp.
La lucrarile sedintei participa toti cei 15 consilieri 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 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. 413 din
22.10.2021 si a fost asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul presedinte de sedinta Radu Marius-Ciprian, ales pentru o perioada de 2 luni –
septembrie si octombrie 2021, conform H.C.L. Brazi nr.44 din 31.08.2021, deschide lucrarile
sedintei si il invita de domnul primar sa supuna la vot proiectul ordinii de zi.
Domnul primar, Radu Leonaş solicita consiliului local acordul pentru suplimentarea
ordinii de zi a ședinței, prin introducerea Proiectului de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local al comunei Brazi ca membru in comisia de evaluare a
probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la
Scoala Gimnaziala Comuna Brazi, judetul Prahova, unitate de invatamant cu personalitate
juridica.
In unanimitate de voturi, consiliul local este de acord cu suplimentarea proiectului 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
24.09.2021.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii unui Parc si a unui loc de joaca in
satul Stejaru – zona Camine, comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de domnii consilieri Dan
Iuliu-Andrei, Radu Marius-Ciprian si Scarlat Cornel-Razvan.
3.Proiect de hotarare aprobarea amenajarii unui Parc si a unui loc de joaca in satul Stejaru,
comuna Brazi, judetul Prahova , initiat de domnii consilieri Dan Iuliu-Andrei, Radu MariusCiprian si Scarlat Cornel-Razvan.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea reamenajarii si modernizarii locului de joaca din
incinta Parcului din satul Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de domnii consilieri
Dan Iuliu-Andrei, Radu Marius-Ciprian si Scarlat Cornel-Razvan.
5. 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.
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie
- decembrie 2021, initiat de domnul primar.
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7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a Contractului de
delegare a gestiunii activitatii de administrare a depozitului de deseuri municipale BoldestiScaeni in cadrul SMID Prahova si acordarea unui mandat special domnului Radu Leonaş,
reprezentantul Comunei Brazi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, initiat de domnul primar.
8. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al
comunei Brazi ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru
ocuparea functiilor de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala Comuna Brazi, judetul
Prahova, unitate de invatamant cu personalitate juridica, initiat de domnul primar.
9.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
24.09.2021.
Doamna secretar supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al comunei
Brazi din data de 24 septembrie 2021 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii unui Parc si a unui loc de joaca in
satul Stejaru – zona Camine, comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de domnii consilieri Dan
Iuliu-Andrei, Radu Marius-Ciprian si Scarlat Cornel-Razvan.
Domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele comisiilor de specialitate. Avizele celor trei comisii de specialitate
sunt nefavorabile.
Nefiind discutii, domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind aprobarea amenajarii unui Parc si a unui loc de joaca in satul
Stejaru – zona Camine, comuna Brazi, judetul Prahova si proiectul este respins intrucat a
obtinut urmatorul cvorum: 6 voturi pentru si 9 abtineri.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotarare aprobarea amenajarii unui Parc si a unui loc de joaca in satul Stejaru,
comuna Brazi, judetul Prahova , initiat de domnii consilieri Dan Iuliu-Andrei, Radu MariusCiprian si Scarlat Cornel-Razvan.
Domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele comisiilor de specialitate. Avizele celor trei comisii de specialitate
sunt nefavorabile.
Nefiind discutii, domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind aprobarea amenajarii unui Parc si a unui loc de joaca in satul
Stejaru, comuna Brazi, judetul Prahova si proiectul este respins intrucat a obtinut urmatorul
cvorum: 6 voturi pentru si 9 abtineri.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4.Proiect de hotarare privind aprobarea reamenajarii si modernizarii locului de joaca din
incinta Parcului din satul Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova, initiat de domnii consilieri
Dan Iuliu-Andrei, Radu Marius-Ciprian si Scarlat Cornel-Razvan.
Domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele celor trei comisii de specialitate, care sunt nefavorabile.
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Nefiind alte discutii, domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind aprobarea reamenajarii si modernizarii locului de joaca din
incinta Parcului din satul Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova si proiectul este respins
intrucat a obtinut urmatorul cvorum: 6 voturi pentru si 9 abtineri.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:
5. 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 Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Intrucat nu sunt discutii, domnul Radu Marius-Ciprian, 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 6 de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie
- decembrie 2021, initiat de domnul primar.
Domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Se solicita sa se faca propuneri pentru presedinte de sedinta si inlocuitor al acestuia.
Domnul Brezeanu Ionut il propune ca presedinte de sedinta pentru perioada noiembrie –
decembrie 2021 pe domnul consilier Costea Mihalache-Marian si ca inlocuitor al acestuia, daca
lispeste, pe domnul Radu Mircea-Florian.
Intrucat nu sunt alte propuneri, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de
hotarare privind alegerea domnului Costea Mihalache-Marian ca presedinte de sedinta
pentru perioada noiembrie - decembrie 2021 si a domnului Radu Mircea-Florian ca
inlocuitor al acestuia si se aproba in unanumitate de voturi.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a Contractului de
delegare a gestiunii activitatii de administrare a depozitului de deseuri municipale BoldestiScaeni in cadrul SMID Prahova si acordarea unui mandat special domnului Radu Leonaş,
reprezentantul Comunei Brazi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, initiat de domnul primar.
Domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Intrucat nu sunt discutii cu privire la acest punct, domnul presedinte de sedinta supune
la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a Contractului de
delegare a gestiunii activitatii de administrare a depozitului de deseuri municipale BoldestiScaeni in cadrul SMID Prahova si acordarea unui mandat special domnului Radu Leonaş,
reprezentantul Comunei Brazi
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” si se aproba in
unanumitate de voturi.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi:
8. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al
comunei Brazi ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru
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ocuparea functiilor de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala Comuna Brazi, judetul
Prahova, unitate de invatamant cu personalitate juridica, initiat de domnul primar.
Domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul presedinte de sedinta solicita sa se faca propuneri pentru desemnarea unui
membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de
director si director adjunct la Scoala Gimnaziala Comuna Brazi.
Domnul consilier Mihalache Mihai il propune pe domnul Costea Mihalache-Marian.
Intrucat nu se fac alte nominalizari, domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta
supune la vot Proiectul de hotarare privind desemnarea domnului consilier Costea
Mihalache-Marian ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru
ocuparea functiilor de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala Comuna Brazi,
judetul Prahova, unitate de invatamant cu personalitate juridica si se aproba cu 14 voturi
pentru si o abtinere (Stroe Moise).
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:
9.Intrebari.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il intreaba pe domnul primar daca poate solicita o intervenție a
firmei cu care exista incheiat contract pentru ridicarea câinilor fără stăpân, în Colonia Brazi.
Locuitorii de Colonia Brazi i-au transmis aceasta rugaminte.
Domnul primar ii raspunde ca exista contract incheiat cu o firma de specialitate si chiar
s-a derulat o actiune de strangere a cainilor fara stapan.
Domnul Dan Iuliu-Andrei intreaba daca au fost in Colonia Brazi, iar domnul primar ii
raspunde ca au fost in toata comuna.
Domnul Dan Iuliu-Andrei ii multumeste domnului primar pentru raspuns.
Intrucat nu sunt alte intrebari, domnul Radu Marius-Ciprian, presedinte de sedinta,
multumeste domnilor consilieri pentru prezenta si declara inchise lucrarile sedintei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marius-Ciprian RADU

Secretar general al comunei,
Georgeta ENESCU

Aprobat cu un numar de 15 voturi pentru, in sedinta Consiliului local al comunei Brazi din
data de 26 noiembrie 2021. Afisat Procesul verbal la sediul Primariei comunei Brazi si
publicat pe site-ul institutiei la data de 26 noiembrie 2021.
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