
Consiliul Local Brezoi, Judetul V aleea 
Nr. 649/31.01.2020 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 30.01.2020, 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 14 consilieri locali din 15 din cati este constituit Consiliul 
Local Brezoi, lipsind motivat domnul consilier local Dulcea Eugen.La sedinta au fost 
prezenti doamna Maican Florentina si Deaconu Viorel, cetateni al orasului Brezoi. 

D-nul Presedinte de sedinta Chenic Gheorghe arata ca sedinta a fost convocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.13/22.0 1.2020, 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 30 ianuarie 2020; 

2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.11.2019; 
3.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 19.12.2019; 
4.Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 08.01.2020; 
5.Raportul Primarului orasului Brezoi asupra situatiei economice si sociale si de 

mediu a orasului Brezoi pe anul 20 19; 

6.Raportul de activitate al Viceprimarului orasului Brezoi pe anul2019; 

7 .Raportul de activitate al consilierilor locali pe anul 20 19; 

R.Aproharea programului de audiente pe anul 2020; 

9.Raportul privind ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local Brezoi 
pe anul 20 19; 

lO.Proiect de hotarare privind "Aprobarea raportului de evaluare a 
performantelor profesionale individuale pentru anul 2019 a secretarului general al 
orasului Brezoi; 

11.Proiect de hotarare privind" Aprobarea formatiei de salvare Montana 
"Salvamont Brezoi"; 

12.Proiect de hotarare "Aprobarea Regulamentului privind circulatia proiectelor 
de hotarari ale Consiliului Local Brezoi; 

13 .Proiect de hotarare privind " Aprobarea bugetului general de venituri si 
cheltuieli pe anul 2020"; 

14.Proiect de hotarare privind" Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si 
stabilirea pretului terenului cu suprafata de - 2,88 mp., apartinand domeniului 
privat, situat in orasulBrezoi str. Unirii , nr.8, bl.M9, se. H, parter". 

15.Proiect de hotarare privind »Expertizarea tehnica-financiara a terenului 
intravilan cu suprafata de 50,00 mp, apartinand domeniului privat,situate pe str. 
Profesor Gheorghe Surdu , nr.8( fosta str. Unirii, nr.15), orasBrezoi» ; / 

16.Proiect de hotarare privind » Completarea inventarului domeniului privat al 
orasului Brezoi» ; 
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17 .Proiect de hotarare privind » Infiintarea unui post de asistent personal pentru 
adultul cu handicap grav Furdui Elena Sorina» ; 

18.Proiect de hotarare privind« Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii 
publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orasului Brezoi si din serviciile publice din 
subordinea Consiliului Local Brezoi» ; 

19 .Proiect de hotarare privind « Modificarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Brezoi» ; 

20.Proiect de hotarare privind« Aprobarea tarifului de salubrizare de 18,47lei/ 
persoana fizica/luna (cu TVA), 29,55lei/gospodarie/luna (cel putin 2 persoane) cu 
TVA si 141,08lei/mc/luna persoana juridica (fara TVA)"»; 

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

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv 
"Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.11.2019, care se 
aproba in unanimitate cu 14 voturi "pentru". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, 
"Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 19.12.2019" care se 
aproba in unanimitate cu 14 voturi "pentru" ; 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, 
"Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 08.01.2020" care 
se aproba in unanimitate cu 13 voturi "pentru " si obtinere din partea domnului 
consilier local Petrescu Florinel Cornel'', care precizeaza ca a lipsit de la acea 
sedinta extraordinara a consiliului local. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 5 de pe ordinea de zi," 
Raportul Primarului orasului Brezoi asupra situatiei economice si sociale si de 
mediu a orasului Brezoi pe anul 20 19". 

Domnul Primar da citire raportului in fata tuturor celor prezenti la sedinta de 
consiliu, care se aproba in unanimitate cu 14 voturi "pentru"". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, 
"Raportul de activitate al Viceprimarului orasului Brezoi pe anul 20 19" . 

Domnul Viceprimar da citire raportului in fata tuturor celor prezenti la 
sedinta de consiliu, si apoi se aproba in unanimitate cu 14 voturi "pentru" 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, 
"Raportul de activitate al consilierilor locali pe anul 20 19". 

Se da citire rapoartelor de activitate si apoi se supun la vot.Domnii consilieri 
aproba in unanimitate cu 14 voturi "pentru ". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, 
"Aprobarea programului de audiente pe anul 2020". 

Domnul consilier Dumitrescu Gheorghe propune ca programul de audiente 
sa ramana in zilele de joi, ora 16, iar propunerea dumnealui se supune la vot si se 
aproba in unanimitate cu 14 voturi "pentru ". 
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Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, "Raportul 
privind ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local Brezoi pe anul 20 19" 
care se aproba in unanimitate cu 14 voturi "pentru ". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 O de pe ordinea de zi, 
"Aprobarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru 
anul 2019 a secretarului general al orasului Brezoi; 

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 11 de pe ordinea de zt, " 
"Aprobarea formatiei de salvare Montana "Salvamont Brezoi' '. 

Domnul Presedinte de sedinta da citire raportului de specialitate. 
Domnul Primar spune ca este o solicitare din partea Salvamont V ALCEA in acest 
sens. 

Mai spune domnul Primar ca e vorba de o grupa 6 persoane carora li se va pune 
la dispozitie doar materialele de intretinere si un spatiu pentru desfasurarea 
activitatii. 

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 12 de pe ordinea de zi 
"Aprobarea Regulamentului privind circulatia proiectelor de hotarari ale Consiliului 
Local Brezoi « ; 

Domnul Presedinte de sedinta da citire raportului de specialitate. 
Domnul secretar ia cuvantul si spune ca tot ce este mentionat in regulament se 

prevede si in lege, nu este nimic in afara legii, prin urmare regulamentul va trebui 
respectat intocmai. 

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 13 de pe ordinea de zi, respectiv 
Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2020 »; 

Dl.Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Dl Primar da citire anexei raportului de specialitate si spune ca anul acesta 

Orasul Brezoi va beneficia de cea mai mare investitie avand in vedere extinderea 
Parcului de la Baza Sportiva, Proiectul Mobilitate Urbana-pistele pentru biciclete, 
podul peste raul Lotru, amenajarea si modernizarea parcului central si construirea 
unui bazin cu apa acoperit, refacerea statiei de epurare, finalizarea drumului de la 
Draganesti. 

Domnul consilier Chenic intreaba daca se va putea repara si acoperisul 
dispensarului din oras? 

Domnul Primar raspunde ca nu se poate realiza din bugetul local. 
Domnul consiler local Dumitrescu intreaba daca autobuzele electrice vor fi 

incluse in aceasta investitie? 
Domnul Primar raspunde ca da. 
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Dl. Consilier Dumitrescu intreaba, cam la cat se ridica costul cu reabilitarea 
unui bloc 

Dl.Primar raspunde ca in jur de 100.000- 120.000 euro, functie de marimea 
blocului. 

Domnul consilier Traistaru Ion intreaba ce se poate face, in ce priveste 
acoperisul de la Stadion intrucat arata rau, este degradat? 

Domnul Primar spune ca avut in vedere si acest aspect si stadionul va intra in 
reabilitare. 

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 14 de pe ordinea de zi, respectiv 
Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului cu suprafata 
de - 2,88 mp., apartinand domeniului privat, situat in orasulBrezoi str. Unirii , nr.8, 
bl.M9, se. H, parter''»; 

Dl.Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Domnul Primar spune ca prin raportul de expertiza tehnico-financiara a fost 

stabilita valoarea de piata a terenului la 50 de euro. 
Domnul Dumitrescu propune pretul de 20 de euro/mp, iar domnul Viceprimar 

18 euro/mp. 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Se pune in discutie pretul de 50 euro pentru teren stabilit si prin expertiza 
tehnico-financiara si se supune la vot .Acesta se voteaza in unanimitate, cu 14 voturi 
"pentru" ale consilierilor prezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv 
Expertizarea tehnico-financiara a terenului intravilan cu suprafata de 50,00 mp, 
apartinand domeniului privat,situate pe str. Profesor Gheorghe Surdu , nr.8( fosta 
str. Unirii, nr.15), orasBrezoi; 

Dl.Primar spune ca terenul a fost concesionat si acum se solicita cumpararea 
acestuia. 

Dl.Presedinte da citire raportului de specialitate. 
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 16 de pe ordinea de zi, respectiv 
Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi; 

Dl.Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Dl.Primar spune ca inventarul domeniului privat al orasului Brezoi intra 3 

terenuri aratate si in raport. 
Dl. Consilier Dumitrescu intreaba daca s-a verificat situatia terenurilor mai 

inainte de toate? 
Dl.Primar raspunde ca asa cum s-a aratat si in raportul de specialitate, 

terenurile sunt libere de sarcini, nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la 
instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica si nu fac obiectul unor 
revendicari potrivit unor legi speciale in materie sau dreptul comun. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
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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 17 de pe ordinea de zi, respectiv 
Infiintarea unui post de asistent personal pentru adultul cu handicap grav Furdui 
Elena Sorina» 

Dl.Presedinte da citire raportului de specialitate. 
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 18 de pe ordinea de zi, respectiv 
Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi si din serviciile 
publice din subordinea Consiliului Local Brezoi» 

Dl.Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Domnul Primar vorbeste despre Hotararea Guvernului nr.935/2019 privind 

stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2020 si 
care impune modificarea unor salarii de baza . 

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 19 de pe ordinea de zi, respectiv 
Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului 
Brezoi» 

Dl.Presedinte da citire raportului de specialitate. 
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 20 de pe ordinea de zi, respectiv 
Aprobarea tarifului de salubrizare de 18,4 ?lei/ persoana fizica/luna (cu TV A), 
29,55lei/gospodarie/luna (cel putin 2 persoane) cu TVA si 141,08lei/mc/luna 
persoana juridica (fara TV A» 

Dl.Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Dl.Primar spune ca incepand cu 01.02.2020 se va incepe colectarea selectiva, 

iar in acest sens au fost trimise echipe ale primariei orasului Brezoi ca sa imparta 
cetatenilor saci pentru a se putea demara colectarea. 

Dl.Primar spune ca se incearca astfel micsoarea cantitatii de gunoi care se va 
duce la groapa de gunoi, iar la Feteni s-a acceptat doar gunoiul selectat. 

Dl.Viceprimar spune ca aceste cresteri ale tarifelor au loc la nivelul tuturor 
primariilor. 

Dl.Dumitrescu apreciaza ca tariful de salubrizare s-a tot schimbat. 
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Dl.consilier local Dumitrescu e de parere ca si S.C. Urban SA, operatorul 
serviciului de salubrizare ar trebui sa vina cu solutii care sa nu mai duca la cresterea 
tarifului. 

Dl.consilier Chenic considera ca nu este un tarif prea mare la gunoi. 

Dl. Viceprimar spune ca vor veni doua masini de la Urban, una pentru colectarea 
sticlelor, cealalta pentru colectarea hartiei. 

Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare respectiv care se voteaza 
· cu 1 O voturi "pentru", 3 voturi impotriva( domnii consilieri 

Dumitrescu Gheorghe, Lungu Gheorghe, Stamatescu Cornel) si o abtinere (Traistaru 
Ion). 

Doamna Maican Florentina, cetatean al orasului Brezoi solicita construirea, la 
parterul blocului in care locuieste, a unui balcon mai mare decat celelalte balcoane 
de la nivelurile superioare. 

Dl.Primar spune ca exista reguli urbanistice ca in toata tara de construire doar 
balcon sub balcon. 

Dl.Primar spune ca se va discuta acest aspect cu Biroul de Urbanism. 
Dl.Deaconu Viorel din orasul Brezoi intreaba ce se va construi la intrare in 

oras? 
Dl.Primar spune ca se va construi un magazin Penny. 
Dl Viceprimar arata ca acesta va fi construit in locul adecvat. 
Dl.consilier Petrescu arata ca trebuie refacute gardurile de la intrarea in 

Brezoi. 
Dl.consilier Dumitrescu arata ca trebuie sa atentionam "Hidroconstructia" 

pentru cladirile aflate in paragina 
Dl. Primar arata ca, pentru aceste cladiri, impozitul poate fi majorat de 5 ori, 

500%, proprietarii de asemenea constructii vor fi notificati inn acest sens, pentru 
intrarea in normalitate. 

Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local 
Brezoi, din data de 30 ianuarie 2020. 

Presedinte de sedinta 
Chirtoc Constantin 

-~"_ .. __ (J,~ (__.._j! .... ~c...z __ 

Secretar 

Sand:~lae 

~~ 
Consilier juridic 

Popescu Maria Ramona 

fl-
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