ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr.11.092 din 09.03.2022
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In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala,
republicata, Primarul comunei Brazi, judetul Prahova aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat
urmatoarele proiecte de hotarare:
1,Proiect de hotarare privind retragerea Comunei Brazi din calitatea de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Ploieşti-Prahova”;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Actului constitutiv al S.C. Aquasal Utilserv
S.R.L. la care Comuna Brazi este asociat unic;
3. Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii
“Construire bazin de retentie camin de vane si lucrari conexe in vederea cresterii capacitatii de pompare
a apelor uzate menajere in satul Batesti, comuna Brazi, județul Prahova”;
4,Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Radu Leonaş, in calitate
de primar al comunei Brazi pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor - Prahova” Statutul Asociatiei
actualizat;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea declanșării procedurilor de selecție pentru membrii
consiliului de administrație ale societatii S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. la care Comuna Brazi este asociat
unic;
6, Proiect de hotarare privind asocierea Comunei Brazi cu Județul Prahova si cu localitățile
Ploiești, Băicoi, Boldești- Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, Păulești,
Râfov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local;
7. Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul local al comunei Brazi, judetul Prahova a
cheltuielilor necesare în vederea asigurării de sprijin şi asistenţă umanitară pentru anumite categorii de
cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din Ucraina.
Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare cu privire la proiectele de hotarare initiate, pana la data de 21 martie 2022, la secretarul
general al unitatii administrativ-teritoriale.
Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Brazi.
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