
Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea 
Nr.2240/29 .04.2020 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 23 aprilie, 2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local al Orasului 
Brezoi. 

Sedinta nu este publica, din cauza prelungirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, 
conform Decretului Presedintelui Romaniei nr.240/14.04.2020,aceasta isi desfasoara 
lucrarile, fiind coordonata din sala de sedinte a Primariei orasului Brezoi, prin mijloace 
de comunicare la distanta, respectiv prin telefon. In sala de sedinte se afla prezente 
urmatoarele persoane: presedintele de sedinta-dl. Diaconescu Ilie; dl. Primar-Robe1i 
Schell" dl viceprimar -Busu Adrian, domnnul consilier local Dulcea Eugen, in sala fiind 
prezent si dl. Secretar general al orasului Brezoi, Sandu Nicolae. 

D-nul Presedinte de sedinta Diaconescu Ilie arata ca sedinta a fost convocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr. 160 din 16.04.2020, convocarea fiind efectuata 
prin e-mail. 

D-nul Presedinte de sedinta da citire ordinii de zi: 

l .Aprobnren ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi 
din data de 23 aprilie, 2020; 

2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 26 martie, 
2020. 

3.Proiect de hotarare privind" " Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET SI CONSTRUCTII CONEXE , 
amplasat in intravilanul orasului Brezoi, str. Calea Eroilor (fosta str. Eroilor) , 
nr. 135". 

4.Proiect de hotarare privind "Aprobarea indexarii nivelurilor valorilor 
impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, a 
amenzilor, aplicabile in anul2021" 

5. Diverse 

Dl. Presedinte arata ca mai este si completarea la ordinea de zi, respectiv 
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local pentru situatii de urgenta 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 al ordinii de zi si supune la vot 
ordinea de zi cu completarea precizata, care se aproba in unanimitate, cu 15 voturi 
"pentru". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 2 de pe ordinea de zt, respectiv 
Aprobarea procesului verbal din 26 matiie, 2020. 



Domnul Presedinte intreaba daca sunt discutii cu privire la acest punct al aordinii de zi. 
Nefiind discutii, Domnul Presedinte suspune la vot punctul 2, care se aproba in 
unanimitate, cu 15 voturi "pentru". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv 
proiectul de hotarare privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE SUPERMARKET SI CONSTRUCTII CONEXE, amplasat in 
intravilan ni orasului Brezoi, str. Calea Eroilor (fosta str. Eroilor), nr. 135". 

Dl. Primar arata ca au fost îndeplinite conditiile de publicitate, mmand, daca se 
voteaza PUD-ul, sa fie demarate procedurile pentru inceperea lucrarilor. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza in 

unanimitate, cu 15 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, "Aprobarea 
indexarii nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe 
asimilate acestora, a amenzilor, aplicabile in anul2021". 

Dl. Primar arata ca aceasta indexare este o obligatie legala, prevazuta in Codul 
fiscal, acest gen de debite, urmand a fi indexate cu valoarea ratei de inflatie, de 3,8%, 
stabilita de INS pentru anul 2019. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza in 

unanimitate, cu 15 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, " Proiect 
de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din 
zona de competenta a Comitetului Local pentru situatii de urgenta. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza in 

unanimitate, cu 15 voturi pentru. 

Dl. Presedinte trece la punctul Diverse 

Dl. Consilier local Dulcea Eugen propune, din partea grupului PSD din Consiliul 
Local, sa se doneze indemnizatia de consilier cuvenita pentru luna aprilie, 2020, catre 
Spitalul orasenesc Brezoi, pentru sustinerea unor cheltuieli efectuate in scop umanitar. 
Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi, 
din data de 23 aprilie, 2020. 

Secretar 

SanduNic~ 
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