ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 decembrie 2021 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Brazi,
judetul Prahova la care participa 14 consilieri locali, domnul Stan Georgel lipsind motivat. 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. 515 din 23.12.2021 si a fost
asigurata in scris de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Domnul presedinte de sedinta Costea Mihalache-Marian, ales pentru o perioada de 2 luni –
noiembrie si decembrie 2021, conform conform H.C.L. Brazi nr.50 din 28.10.2021, 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 17.12.2021.
2.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, initiat de
domnul primar.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care
frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, in anul 2022,
initiat de domnul primar.
4.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 2022, initiat de domnul
primar.
5.Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali care pot fi incadrati in
cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2022, initiat de domnul primar.
6.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie februarie 2022, initiat de domnul primar.
7. Proiect de hotarare privind reorganizarea asezamantului cultural “Căminul Cultural Brazi” ca
structura fara personalitate juridica in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brazi,
judetul Prahova, initiat de domnul primar.
8.Proiect de hotarare privind acordare mandat special reprezentantilor Comunei Brazi in
Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., pentru desemnarea unui administrator
provizoriu, initiat de domnul primar.
9.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici
si devizului general pentru obiectivul de investitii “Extindere alimentare cu apӑ şi canalizare menajera in
zonele de intravilan, ȋn satele Bӑteşti, Brazii de Jos, Brazii de Sus, Popeşti şi Negoieşti din comuna Brazi,
judetul Prahova”, initiat de domnul primar.
10.Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr.10.039/17.06.2011
incheiat intre Comuna Brazi si domnul Bitula George-Marian, catre doamna Parauta Elena-Aura, initiat
de domnul primar.
11.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici
si devizului general pentru obiectivul de investitii “Construire structurӑ protecție scenӑ lac zonӑ de
agrement şi sport şi extindere construcție existentӑ (C 15 vestiare) cu anexӑ tehnicӑ scenӑ, ȋn satul Brazii
de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova”, initiat de domnul primar.
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12.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici
si devizului general pentru obiectivul de investitii “Construire centru de sӑnӑtate ȋn zona de agrement şi
sport din satul Brazii de Sus, comuna Brazi, județul Prahova”, initiat de domnul primar,
13.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe
anul 2021, initiat de domnul primar.
14.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 17.12.2021.
Doamna secretar general supune la vot Procesul verbal al sedintei Consiliului local al
comunei Brazi din data de 17 decembrie 2021 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
2.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, initiat de
domnul primar.
Domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind discutii, domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 si se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care
frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, in anul 2022,
initiat de domnul primar.
Domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta, supune la vot
Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care
frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, in anul
2022 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:
4.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 2022, initiat de domnul
primar.
Domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind discutii pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi, domnul Costea MihalacheMarian, 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 2022 si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:
5.Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali care pot fi incadrati in
cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2022, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de specialitate, iar cele trei comisii isi
prezinta avizele favorabile.
Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi, domnul presedinte de
sedinta, supune la vot Proiectul de hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali care pot
fi incadrati in cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2022 si se aproba in unanimitate de
voturi.
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Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:
6.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie februarie 2022, initiat de domnul primar.
Domnul presedinte de sedinta solicita avizele comisiilor de specialitate si solicita sa se faca
propuneri pentru presedinte de sedinta si pentru inlocuitor al acestuia, daca se impune.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Ivan Nicolae propune ca presedinte de sedinta pentru perioada ianuariefebruarie 2022 pe domnul Brezeanu Ionut, iar ca inlocuitor al acestuia, daca acesta lipseste, pe domnul
Mihalache Mihai.
Intrucat nu sunt alte propuneri, domnul presedinte de sedinta, supune la vot Proiectul de
hotarare privind alegerea domnului Brezeanu Ionut ca presedinte de sedinta pentru perioada ianuarie
– februarie 2022 si a domnului Mihalache Mihai ca inlocuitor al acestuia, daca presedintele ales
lipseste, si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotarare privind reorganizarea asezamantului cultural “Căminul Cultural Brazi” ca
structura fara personalitate juridica in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brazi,
judetul Prahova, initiat de domnul primar.
Domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind discutii, domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind reorganizarea asezamantului cultural “Căminul Cultural Brazi” ca
structura fara personalitate juridica in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brazi,
judetul Prahova si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
8.Proiect de hotarare privind acordare mandat special reprezentantilor Comunei Brazi in
Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., pentru desemnarea unui administrator
provizoriu, initiat de domnul primar.
Domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate, iar cele trei comisii de specialitate isi prezinta avizele favorabile pentru proiectul de hotarare
initiat de domnul primar.
Nefiind discutii, domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta supune la vot
Proiectul de hotarare privind acordare mandat special reprezentantilor Comunei Brazi in Adunarea
Generala a Asociatilor la S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., pentru desemnarea unui administrator
provizoriu si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi:
9.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici
si devizului general pentru obiectivul de investitii “Extindere alimentare cu apӑ şi canalizare menajera in
zonele de intravilan, ȋn satele Bӑteşti, Brazii de Jos, Brazii de Sus, Popeşti şi Negoieşti din comuna Brazi,
judetul Prahova”, initiat de domnul primar.
Domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect, domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de
sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor
tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul de investitii “Extindere alimentare cu apӑ şi
canalizare menajera in zonele de intravilan, ȋn satele Bӑteşti, Brazii de Jos, Brazii de Sus, Popeşti şi
Negoieşti din comuna Brazi, judetul Prahova” si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi:
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10.Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr.10.039/17.06.2011
incheiat intre Comuna Brazi si domnul Bitula George-Marian, catre doamna Parauta Elena-Aura, initiat
de domnul primar.
Domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate, iar cele trei comisii de specialitate isi prezinta avizele care sunt favorabile.
Nefiind discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr.10.039/17.06.2011 incheiat intre Comuna Brazi si
domnul Bitula George-Marian, catre doamna Parauta Elena-Aura si se aproba in unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi:
11.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici
si devizului general pentru obiectivul de investitii “Construire structurӑ protecție scenӑ lac zonӑ de
agrement şi sport şi extindere construcție existentӑ (C 15 vestiare) cu anexӑ tehnicӑ scenӑ, ȋn satul Brazii
de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova”, initiat de domnul primar.
Domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul Dan Iuliu-Andrei spune ca are o întrebare pentru inițiator : de ce nu a fost prevăzut în
proiectul inițial? Asa s-a întâmplat și cu sistemul de irigații (care era logic ca nu trebuie să lipsească).
Domnul primar ii raspunde ca a omis proiectantul de la momentul 2009 cand a fost proiectul
initial si proiectul actualizat a fost realizat pana la finalizare de o alta societate de proiectare.
Domnul Dan Iuliu-Andrei multuleste domnului primar pentru raspuns.
Nefiind alte discutii pe marginea acestui proiect, domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte
de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor
tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul de investitii “Construire structurӑ protecție
scenӑ lac zonӑ de agrement şi sport şi extindere construcție existentӑ (C 15 vestiare) cu anexӑ tehnicӑ
scenӑ, ȋn satul Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova” si se aproba cu 13 voturi pentru si o
abtinere – Dan Iuliu-Andrei.
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi:
12.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici
si devizului general pentru obiectivul de investitii “Construire centru de sӑnӑtate ȋn zona de agrement şi
sport din satul Brazii de Sus, comuna Brazi, județul Prahova”, initiat de domnul primar,
Domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta, solicita avizele comisiilor de
specialitate.
Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Dan Iuliu-Andrei are o întrebare pentru inițiator: Pentru acest proiect a încercat
demersuri de finanțare cu bani din sursă externă?
Domnul primar Radu Leonas ii raspunde ca, pentru a obtine fonduri din surse externe este
necesara realizarea SF-ului care sta la baza documentatiei pentru accesarea de fonduri nerambursabile.
Domnul Dan Iuliu-Andrei il intreaba pe domnul primar daca va aplica pentru fonduri
nerambursabile la acest proiect si domnul primar ii raspunde ca va aplica pentru finantare nerabursabila la
aceasta investitie.
Nefiind alte discutii pe marginea acestui proiect, domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte
de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor
tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul de investitii “Construire centru de sӑnӑtate ȋn
zona de agrement şi sport din satul Brazii de Sus, comuna Brazi, județul Prahova” si se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi:
13.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.
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Se prezinta avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nefiind alte discutii, domnul Costea Mihalache-Marian, 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:
14.Intrebari.
Domnul Radu Marius Ciprian se inscrie la cuvant si spune ca revine cu o situatie pe care a
relatat-o si in sedintele trecute. In urma lucrarilor pentru reteaua de canalizare din Stejaru si Camine
situatia gropilor lasate in urma traversarilor nu s-a rezolvat. Totodata, intreaba daca sunt noutati vis-a-vis
de punerea in functiune a retelei de canalizare.
Domnul primar Radu Leonas spune ca nu au fost decontate cheltuieli pentru refacerea
carosabilului avand in vedere ca urma realizarea retelei de distributie cu gaze naturale, urmand ca dupa
finalizarea acestei investitii sa se refaca in intregime carosabilul. Referitor la punerea in functiune a retelei
de canalizare, a notificat printr-o adresa ANRE solicitand respectarea de catre SC Electrica, conform
contractului cu aceasta institutie, a obligatiei de montare a instalatiei de masura privind alimentarea cu
energie a celor trei statii de canalizare. ANRE a sanctionat SC Electrica obligandu-i sa plateasca ca si
despagubiri catre Primaria Brazi suma de 500 RON care a fost achitata de SC Electrica si de asemnenea
incepand cu 12.12.2021 i s-a acordat un termen de 30 zile in care sa comunice primariei termenul de
montare a instalatiilor de masura.
Domnul Radu Marius Ciprian intraba daca se pot astupa gropile cu niste pietris si domnul primar
ii raspunde ca s-a pus in permanenta pietris si va continua sa puna, pana la refacerea in intregime a
carosabilului dupa realizarea retelei de distributie a gazelor naturale.
Intrucat nu sunt alte inscrieri la cuvant, domnul Costea Mihalache-Marian, presedinte de sedinta,
multumeste domnilor consilieri pentru prezenta, le ureaza sarbatori fericite si la multi ani si declara
inchise lucrarile sedintei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihalache-Marian COSTEA

Secretar general al comunei,
Georgeta ENESCU
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