
Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea 
Nr.4621/27.08.2020 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 27.08.2020, 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 15 consilieri locali din 15 din cati este constituit Consiliul Local 
Brezoi. 

D-nul Presedinte de sedinta Diaconu Sandu arata ca sedinta a fost convocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.278/20.08.2020, convocarea fiind efectuata prin 
e-mail. 

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

!.Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 
27.08.2020; 

2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30.07.2020; 
3.Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 12.08.2020; 
4.Proiect de hotarare privind "Completarea inventarului domeniului privat al 

orasului Brezoi"; 
5.Proiect de hotarare privind" Concesionarea fara licitatie publica catre Burcus 

Vasile a terenului intravilan, apartinand domeniului privat ,in suprafata de 5,00 mp., 
situat in oras Brezoi ,str.Fabricii, nr.6"; 

6.Proiect de hotarare "Evaluarea prin expertizare tehnice-financiara a terenului 
intravilan apartinand domeniului privat cu suprafata de 600mp, situat in sat Pascoaia, 
str. Luncanilor nr.21; 

7.Proiect de hotarare privind" Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului 
Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.06.2020"; 

8.Proiect de hotarare privind "Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2020"; 

9.Proiect de hotarare privind "Aprobarea modificarii si completarii anexei la H.C.L. 
nr.66/30.07.2020- privitoare la aprobarea Acordului-cadru de colaborare, in vederea 
gestionarii deseurilor de ambalaje selectate din deseurile municipale colectate in orasul 
Brezoi" 

1 O.Diverse. 
Dl. Presedinte arata ca mai este si o adresa de la Avocatul Poporului privind 

asigurarea pazei in zonele scolilor, prin montarea de camere video si cu personal 
specializat. 

Dl. Secretar arata ca s-a trimis deja un raspuns la aceasta adresa. 
Dl. Primar cere cuvantul si declara ca retrage punctul 6 al ordinii de zi, respectiv 

proiectul de hotarare privind "Evaluarea prin expertizare tehnice-financiara a terenului 
intravilan apartinand domeniului privat cu suprafata de 600mp, situat in sat Pascoaia, 
str. Luncanilor nr.21 "; 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 al ordinii de zi si supune la vot 
ordinea de zi, care se aproba in unanimitate, cu 15 voturi "pentru ". 
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Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea 
procesului verbal al sedintei ordinare din data de de 30.07.2020. 

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 
aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 12.08.2020 . 

Nemaifiind discutii, Domnul Presedinte suspune la vot punctul 3, care se aproba 
in unanimitate, cu 15 voturi "pentru". 
Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, "Completarea 
inventarului domeniului privat al orasului Brezoi"; 

Dl. Primar arata ca proiectul de hotarare se refera la terenuri care nu fac obiectul 
cererilor, nefiind revendicate, acestea fiind dedicate proiectului privind instalarea retelei 
de gaz metan in orasul Brezoi, pana in zona strazii Vasilatu. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare cu propunerea 

respectiva, care se voteaza in unanimitate, cu 15 voturi pentru. 
Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul5 de pe ordinea de zi, "Concesionarea fara 
licitatie publica catre Burcus Vasile a terenului intravilan, apartinand domeniului privat 
,in suprafata de 5,00 mp., situat in oras Brezoi ,str.Fabricii, nr.6"; 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare cu propunerea 

respectiva, care se voteaza in unanimitate, cu 15 voturi pentru. 
Domnul Presedinte de sedinta trece direct la punctul 7, proiectul de hotarare de la 

punctul 6 al ordinii de zi fiind retras de catre initiator, respectiv la proiectul de hotarare 
privind " Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a 
situatiilor financiare la data de 30.06.2020"; 

Dl. Primar arata ca in general stam bine cu arieratele, intrucat, prelugindu-se 
termenele de plata, avem înregistrate putine datorii. 

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 8 de pe ordinea de zi, " Rectificarea 

bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul2020"; 
Dl. Primar arata ca proiectul de hotarare respectiv vizeaza rectificarea bugetului 

local cu sume dedicate , in principal, problemelor sociale. 
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 9 de pe ordinea de zi, " Aprobarea 

completarii anexei la H.C.L. nr.66/30.07 .2020- privitoare la aprobarea Acordului-cadru 
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de colaborare, in vederea gestionarii deseurilor de ambalaje selectate din deseurile 
municipale colectate in orasul Brezoi" 

Dl. Viceprimar arata ca, urmare a constatarii Garzii de mediu, a fost necesara 
completarea Acordului de colaborare incheiat cu operatorul deseurilor selectate, cu 
indicatorii de performanta prevazuti de lege. 

Dl. Lungu intreaba, de ce operatorul nu colecteaza si sticla, foi de geam. 
Dl. Viceprimar arata ca sticla trebuie sparta, maruntita. 
Dl Primar arata ca, in general, selectarea deseurilor functioneaza bine, dar numai 

la cetatenii care locuiesc in case. 
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 Dumitrescu arata ca a cerut situatia cu cauzele in instanta de 

judecata, in care au fost angajati avocati. 
Dl. Primar arata ca nu a primit situatia, dar o va prezenta. 
Dl.consilier Lungu intreaba, referitor la pista de bicilete, daca drumul de la Bod la 

Truica va fi asfaltat integral. 
Dl. Primar arata ca numai in limita a 2 m si ca circulatia masinilor grele va fi 

restri cti onata. 
Dl. Petrescu arata ca ar trebui montate niste banci, scaune de plastic, in centru, 

in zona magazinelor, a farmaciei. 
Dl. Primar arata ca vor fi instalate banci, asemanatoare cu cele de la piscina. 

Dl. Diaconescu Viorel, cetatean al orasului Brezoi, prezent la sedinta Consiliului 
Local intreaba, de ce ajutoarele sociale se acorda numai celor cu venituri cuprinse intre 
1 milion lei ( 100 lei) si 7 miloane (700 lei), iar cei care obtin venituri mai mici, de la 
O la 1 milion ( 100 lei) nu obtin ajutor social. 

Dl. Primar arata ca nu poate explica aceasta anomalie, dar problema nu tine de 
autoritatile administratiei publice locale. 

Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local 
Brezoi, din data de 27 august, 2020. 

Secretar 

Sandu Ni~;:;~ 
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