
Consiliul Local Brezoi, Judetul V aleea 
Nr. 5841101.10.2019 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 26 septembrie, 2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local al 
Orasului Brezoi 

Sedinta este publica si isi desfasoara lucrarile in sala de sedinte a Primariei orasului 
Brezoi si participa un numar de 14 consilieri locali din 15 din cati este constituit 
Consiliul Local Brezoi, lipsiind dl. consilier local Dulcea Eugen.La sedinta se alatura si 
domnul Diaconu Viorel. 

D-nul Presedinte de sedinta Busu Adrian (viceprimarul orasului Brezoi) arata ca 
sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului orasului Brezoi, convocarea fiind 
efectuata prin e-mail. 

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

l.Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data 
de 26 septembrie 2019; 

2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului 
Brezoi din data de 29 august 2019; 

3.Proiect de hotarare privind" Alegerea presedintelui de sedinta"; 
4.Proiect de hotarare privind "Acordarea mandat reprezentantul unitatii 

administrativ -teritoriale in AGA Asociatiei pentru aprobarea modelului Contractelor 
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru 
persoanele fizice si juridice, in aria de operare a Apa vii SA si mandatare ADI APA 
Valcea, prin presedinte, sa incheie Actul aditional la Contractul de delegare; 

5 .Proiect de hotarare privind " Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul2019"; 

6:Proiect de hotarare privind" Completarea anexei nr.l din H.C.L. nr.15/2019 
privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi şi din serviciile 
publice din subordinea Consiliului Local Brezoi". 

7 .Proiect de hotarare privind" Modificarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi". 

8.Proiect de hotarare privind" Infiintarea unui post de asistent personal, pentru 
adultul cu handicap grav Prunel Elena". 

9.Proiect de hotarare privind" Aprobarea Normelor privind stabilirea si 
sanctionarea faptelor care constitue contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, 
ordinii, curateniei si igienei publice in orasul Brezoi" ; 

1 O.Proiect de hotarare privind" Desemnarea reprezentantilor Consiliului local 
Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi", pentru anul 
scolar 2019-2020. 

ll.Informare privind adresa APAVIL SA nr.25515/R/11.09.2019, inregistrata in 
cadrul Primariei oras Brezoi 

12.Intrebari.Interpelari. 
13.Diverse. 

1 



Dl. Presedinte arata ca este si o completare la ordinea de zi, cu proiectul de hotarare 
privind aprobarea "Aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de comodat incheiat 
la data de 08.01.2019, conform HCL nr.85/29.11.2018". 

Domnul Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu completarea precizata, 
care se aproba in unanimitate cu 14 voturi "pentru ". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv 
"Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 26 
septembrie 20 19 

Dl.Presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii asupra acestui punct al ordinii de 
Zl. 

Nefiind nicio interventie din partea domnilor consilieri, dl. Presedinte supune la vot 
acest punct al ordinii de zi, acesta fiind votat cu un numar de 14 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv 
"Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Brezoi 
din data de 29 august 2019. 

Dl.Presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii asupra acestui punct al ordinii de 
Zl. 

Nefiind nicio interventie din pmiea domnilor consilieri, dl. Presedinte supune la vot 
acest punct al ordinii de zi, acesta fiind votat cu un numar de 14 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, privind" 
Alegerea presedintelui de sedinta". 

Dl.Presedinte de sedinta da citire raportului de specialitate la acest proiect si arata ca 
potrivit reglementarilor in viguare, pentru perioada octombrie-decembrie 2019 trebuie 
ales un nou presedinte de sedinta, urmatorul pe lista fiind in persoana domnului 
consilier local Chenic Gheorghe. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Constatand, ca nu mai sunt alte discutii asupra punctului de pe ordinea de zi, Domnul 

Presedinte supune la vot proiectul de hotara rerespectiv, care se voteaza in unanimitate, 
cu 14voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, 
privind' Acordarea mandat reprezentantul unitatii administrativ -teritoriale in AGA 
Asociatiei pentru aprobarea modelului Contractelor de furnizare/prestare a serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare pentru persoanele fizice si juridice, in aria de 
operare a Apavil SA si mandatare ADI APA V aleea, prin presedinte, sa incheie Actul 
aditional la Contractul de delegare; 

Dl. Viceprimar arata ca, in principiu, este vorba de aprobarea modelului a doua 
contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru 
persoanele fizice si juridice in aria de operare a APA VIL SA si mandatarea Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ''Apa Valcea'', prin reprezentantul sau legal-
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Presedintele, sa incheie in numele si pe seama unitatii administrativ teritoriale Orasul 
Brezoi, Actul Aditional la Contractul la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1 din 18.11.2008, ca urmare a aprobarii 
modelului Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare pentru persoanele fizice si juridice, in aria de operare a APA VIL SA. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare respectiv, care se voteaza in 

unanimitate, cu 14 voturi "pentru" ale consilierilorprezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, " Rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20 19"; 

Dl. Viceprimar arata ca avand in vedere OG nr.12/20 19 privind rectificarea de stat pe 
anul 2019 ni se repartizeaza suma de 57 mii lei-sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare respectiv, care se voteaza in 

unanimitate, cu 14voturi "pentru" ale consilierilorprezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, ''Completarea 
anexei nr.1 din H.C.L. nr.15/20 19 privind aprobarea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului orasului Brezoi şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local 
Brezoi". 

Dl. Viceprimar arata ca, avand in vedere ca prin HCL nr.54/20 19 s-a infiintat functia 
publica de executie de auditor, clasa I, grad profesional asistent in cadrul 
Compartimentului audit intern, se impune acum stabilirea salariului de baza pentru 
aceasta functie tot prin hotarare de consiliu. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare respectiv, care se voteaza in 

unanimitate, cu 14 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de 
hotarare privind" Modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Brezoi". 

Dl. Viceprimar da citire raportului de specialitate si face vorbire de nota de 
fundamentare intocmita de catre Compartimentul de Autoritate Tutelara, Asistenta 
sociala, si Asistenta medicala care sustine necesitatea si importanta reorganizarii 
compartimentului prin schimbarea denumirii in Directia de Asistenta Sociala a Orasului 
Brezoi. 

Dl. Viceprimar mai spune ca Directia de Asistenta Sociala a Orasului Brezoi va avea 
si un Regulament de organizare si functionare. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare respectiv, care se voteaza in 

unanimitate, cu 14 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 
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Dl.Viceprimar face vorbire si de Actul aditional la Contractul de comodat mai sus 
amintit, care presupune prelungirea comodatului cu o perioada de 5 ani de la data de 
09.01.2020, cu obligatia ca RNP Romsilva-Administratia Parcului National Cozia RA, 
prin director ing.Prundurel Pavel sa faca anual dovada progresulului in ce priveste 
delularea si in final realizarea integrala a proiectului, cu posiblitatea rezilierii in caz 
contrar. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Domnul Presedintesupune la vot proiectul de hotarare respectiv, care se voteaza in 

unanimitate, cu 14 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 

Nefiind interpelari si intrebari, Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 
"Diverse" al ordinii de zi. 

Dl.consilier Diaconescu Ilie vorbeste despre sesizarea doamnei Varlan Violeta care 
semnaleaza faptul ca plateste o redeventa prea mare de 1 O euro/Op si ca a facut cereri 
pentru a cumpara terenul.". 

Dl.Primar cheama o persoana de la Biroul Urbanism pentru a lamuri aceasta 
problema si primeste asigurari ca nu au fost depuse cereri pentru cumparare ci doar 
sesizare privind pretul. 

Dl.Primar afirma in lumina celor prezentate ca doamna Varlan Violeta sa depuna 
cerere de cumparare. 

Dl.consilier local Spiru face cunoscut celor prezenti problema inexistentiei pe raza 
orasului Brezoi a unui cosar calificat, autorizat, salariat asa cum prevede ISU. 

Dl.consilier local Spiru mai spune ca ar fi necesar o asemenea persoana avand in 
vedere cosurile de fum de la blocuri si case. 

DLPrimar vorbeste despre importanta semnarii la Craiova a contractului de 
/\Mobilitate Urbana/\ care va permite construirea im viitor de piste de biciclete, 
construirea depoului pentru autobuze electrice. 

Dl.consilier Spiru intreaba daca acestea se puteau face si prin fonduri europene? 

Dl.Primar spune ca se va interesa de astfel de fonduri, dar aceste statii de alimentare 
pentru automobilele electrice se vor putea folosi public. 

Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta 
Brezoi, din data de 26 septembrie , 2019. 

Presedinte de sedinta 
Adrian 

ordinara a Consiliului Local 

Consilier juridic 
Popescu Ramona 

ţ_ 
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