
ROMANIA 

.JUOETUL VA LCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS IJREZOI 

HOTĂRÂREA Nrqz. proiect 

Privitor la: modificarea 1-lotarari i Consiliului Local al orasu lu i Brezoi 
nr.90112. 11.2020 privitoare la organ izarea comisi ilor de specialitate ale 
Consiliului local al orasului Brezoi, jude\ul Vâlcea 

Consiliu l local al orasului Brezoi, judeţul Vâlcea, înt runit în şedinţa 

ord inară din data de 29.04.2021 , la care part i c i pă un număr de consilieri din 
totalul de 15 consi lieri din cati este constituit consi liul loc în funqie; 

Luând în dezbatere : 
-Referatul de aprobare nr. 2428/ 19.04.202 1 întocmit de primarul orasului 

Brezoi, si raportul de specialitate nr.2429/04.202 1, al secretarului general prin 
care, invederandu-se situatia incetari i de drept a mandaw lui ele consilier local a 
domnului Ionescu Razvan Sorin, propus pe lista de candidati de catre Partidul 
National Liberal si validarea, in locul astfel vacantat, a domnului Spiru Marian, 
propus pe listade candidati de catre acelasi partid, se propune modi fi carea 
Hotarari i Consiliulu i Local al orasului Brezoi nr.90/ 12.11.2020, privitoare la 
organizarea comisiilor de speciali tate ale Consiliului local al orasului Brezoi, 
jude ţu l Valcea, în sensul alegeri i domnului Spiru Marian, drept membru al 
Comisiei nr.III pentru invatamanc, culte, sanatate, activitati sportive si de 
agrement; 

-Încheierea nr. pronun ţată de Judecătoria Brezoi în dosarul nr. 
, în şedin ţa camerei de consil iu de la , privind „„„ . 

-Prevederi le Regulamentulu i de organi1.are ş i f'unC\iona re a Consi I iului 
local Brezoi aprobat prin Hotărârea nr. 67/30.07.2020, modificata si completata 
prin I ICI. nr.88/22.1 0.2020 ; 

În confo rmitate cu prevederi le art. 124 si art.129 al in.( 14) din 0 .U.G. 
nr.57/2019 privind Codul admin istrativ ; 

În temeiu l art. 196 al in.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de voturi " pentru", adoptă următoarea: 

HO T Ă R Â R E : 

Articol unic:- Se aprobă modificarea Hotararii Consiliu lui Local al 
orasulu i Brezoi nr.90/ 12.11 .2020, privitoare la organizarea comisi ilor de 
specialitate ale Consiliului local al orasului Brezoi, j udeţtd Valcea, in ceea cc 
priveste art.2, alin.(3), care va avea unnatoruJ cuprins : 

"(3) Comisia III - Comisia pentru învăţămâ n t, culte, sănătate, 

cu ltură , protecţie socia l ă, activ i tăţi spor tive ş i de agreement: 

I. Diaconescu Ilie, Pa rtidul Naţiona l Liberal; 
2. Spiru Marian, Partidul Naţiona l Liberal; 
3. Popescu Constantin , Partidul Social Democrat". 



Orasu l Brezoi, la 29.04.202 1 

I nitiator, 
Pri ar 

Sehell R 

lntoernit, Sandu ~o~ 

A viz.ea7,a pentru legalitate 
Secretar general u.a.t. 

Sandu ~t~ 



Primaria Orasului Brezoi 
J udetul V aleea 
Nr. 2428/ 19.04.2021 

Referat de aprobare 

Privind proiectulde hotarare privind modificarea Hotarari i Consiliului 
Local al orasului Brezoi nr.90112. 11.2020 privitoare la organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consi liul ui local al orasului Brc;;:oi, judeţul 

Vâlcea 

Cum, prin adresa nr.275/08.04.202 1, Partidul National Liberal comunica 
Consi liului Local Brezoi ca urmatoru l supleant afla t pe lista de candidati a 
acestui partid, la alegerile locale din 27.09.2021 , este dl. Spiru Marian, in 
considerarea lncheierii nr .......... a Judecatoriei Brezoi, privind validarea 
mandatulu i de consil ier local al domnului Spiru Marian, se impune ca, locul 
ramas vacant in cadrul Comisiei nr.li I pentru invatamant, culte, sanatate, 
activitati sportive si de agrement, prin încetarea mandatului d-lu i Ionescu 
Razvan Sorin, sa fie completat prin alegerea d- lui Spiru Marian. 

Prin HCL nr. 45/08.04.202 1, s-a constatat incetarea de drept a mandatului 
de consiler local al d- lu i Ionescu Razvan Sorin, ca urmare a lipsirii nemotivate 
de la mai mult de 3 sedinte extraordinare si/sau ordi nare consecuti ve, în 
perioada de 3 luni calendaristice, dispunandu-se totodata si vacantarea I ucului de 
consi I ier local. 

Prin urmare, considerand ca proiectul de hotarare privind modificarea 
Hotarari i Consil iul ui Local al orasului Brezoi nr.90/12.1 1.2020 privitoare la 
organizarea comisiilor de special itate ale Consiliu lui local al orasului Brezoi, 
judeţu l Vâlcea indeplineste toate conditi ile de legal itate si de oportunitate, in 
con formitate cu prevederile disp. Art. 124 si art. si art.129 alin.(14) din 0.U.G. 
nr.57/20 l 9 privind Codul administrativ, cu modificari le si completari le 
ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 



Primaria Orasului Brezoi 
Judetul Valcea 

r. 2429/ 19.04.2021 

RAPORT OE SPECIALITAT E 

La proiectul de hotararc privind modificarea Hotararii Consi liului Local 
al orasului Brezoi nr.90/12.1 1.2020 privitoare la organizarea comisii lor de 
specialitate ale Consil iului local al orasului Brezoi,judc\ul Vâlcea 

Prin I ICL nr. 45/08.04.2021, s-a constatat încetarea de drept a mandatului 
de consiler local al d-lui Ionescu Razvan Sorin, ca urmare a lipsirii nemotivate 
de la mai mult de 3 sedinte extraordinare si/sau ordinare consecutive, in 
perioada de 3 luni calendaristice, dispunandu-se totodata si vacantarea !ucului de 
cons ii ier local. 

Cum, prin adresa nr.275/08.04.2021, Partidul National L ibcrnl comunica 
Consil iu lui Local Brezoi ca ur111a toru l supleanL aflat pe lista de candidati a 
acestui partid, la alegeri le locale din 27.09.202 1, este dl. Spini Marian, in 
considerarea lncheieri i nr .......... a Judccatoriei Brezoi, privind val idarea 
mandatului de consilier local al domnului Spiru Marian, se impune ca, locul 
ramas vacant in cadrul Com isiei nr.I II pentru invaLamant, culte. sanatate, 
activitati spo11ivc si de agrement, prin incetarea mandawlui d-lui Ionescu 
Razvan Sorin, sa fie completat prin alegerea d- lui Spiru Marian. 

Astfel fiind, apreciez ca proiectul de hotarare privind modificarea 
Hotararii Consiliului Local al orasului Brezoi nr.90/J 2.11.2020 privitoare la 
organizarea comisi ilor de specialitate ale Consil iului local al orasului Brezoi, 
judeţu l Vâlcea indepl incstc toate conditi i le de legalitate si. in conformitate cu 
prevederile disp. A rt. 124 si an . si art.1 29 alin.( 14) din 0 .U.G. nr.57/20 19 
privind Codul adm inistrativ, cu moclilicari le si complctari lc ulterioare, propun 
aprobarea in forma prezentata de c~nrc initiator. 

Sccrl!tar general u.a.~ ~ 


