
Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea 
Nr.5175/25.09.2020 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 24.09.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local a l Orasulu i Brczoi 

Sedinta este publica si isi desfasoara lucrarile in sala de sedinte a Primariei orasului Brczoi 
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.303/17.09.2020, convocarea fiind efectuata prin 
e-mail. 

D-nul Presedinte de sed inta da citire ordinii de zi: 

!.Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 
24.09.2020; 

2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27 .08.2020; 
3.Proiect de hotarare privind "Evaluarea prin expertizarca tehnica-financiara a 

terenului intravi lan, cu suprafata de 7,00 mp apartinand domeniului privat situat pc strada 
Profesor Gheorghe Surdu, bi.M3, oras Brezo i"; 

4.Proiect de hotarare privind" Desemnarea reprezentantilor Consiliului local Brezoi 
in Consiliul de Administratie al Liceu lui Gheorghe Surdu Brezoi" , pentru anul scolar 
2020-2021 "· 

' 
5.Proiect de hotarare privind" Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri 

si cheltuieli pe anul 2020" . 
Dl. Presedinte arata ca mai este s i o completare la ordinea ele zi, cu 4 proiecte, 

astfel: 
1. Aprobarea protocolului ele colaborare in vedere organizarii « Open Air Blucs 

Festival Brezoi 4th Eclition 20-25 iulie 2021 » ; 
2. Aprobarea protocolului de colaborare in vedere organizarii « Li ve Music 

Summer Camp Brezoi 2021 » ; 
3. Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi; 
4. Modificarea denumirii unei structuri d in cadrul Directie i de Asistenta Sociala; 

Domnul Presedinte supune la vot punctul 1, aprobarea ordinii de zi, astfel 
completata, care se voteaza in unanimitate, cu 15 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 de 27.08.2020. 

Domnul Presedinte intreaba daca sunt discutii cu privire la acest punct al a01·dinii 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 Evaluarea prin expertizarea tehnica-financiara a terenului intravilan, 



cu suprafata de 7,00 mp apartinand domeniului privat situat pe strada Profesor 
Gheorghe Surdu, bl.M3 , oras Brezoill; 

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, 11 Desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului 
Gheorghe Surdu Brezoi'., pentru anul scolar 2020-2021 "; 

Dl.consilier Diaconcscu Ilie ii propune pe aceias i reprezentanti stabiliti anul trecut 
prin HCL nr. 74/26.09.2019, domnii consilieri Gherman Romu lus, Dobrin Ion si 
Dumitrcscu Gheorghe. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialita te. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot p roiectu l respectiv de hotarare cu propunerea 

respectiva, care se voteaza in unanimitate, cu 15 voturi pentru. 
Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, 11 Aprobarea 
rectificarii bugetului general de ven ituri si cheltuieli pe anul 2020". 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
DI.Primar arata ca este vorba de cheltuielile ocazionale de alegerile locale. 
Dl. Presedinte supune la vot proi ectul respectiv de hotarare cu propunerea 

respectiva, care se voteaza in unanimitate, cu 15 voturi pentru. 
Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 al completarii ordinii de zi, 

respectiv proiectul de hotarare privind , Aprobarea protocolului de colaborare in vedere 
organizarii « Open Air Blues Festival Brezoi 4th Edition 20-25 iuli e 202 1 » ; 

Dl. consilier Dumitrescu intreaba, daca noul consiliu locale ce urmeaza a fi 
constituit nu mai doreste mentinerea acestui protocol. 

deja. 
Dl. Primar arata ca trebuie sa se asigure o continuitate a proiectelor declansate 

OI. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisi ile 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 2 a l completarii ordinii de zi, 

respectiv proiectul de hotarare privind Aprobarea protocolului de colaborare in vedere 
organizarii «Li ve Music Summcr Camp Brezoi 202 1 » ; 

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 3 al completarii ordinii de zi, 

respectiv proiectul de hotarare privind Completarea inventarului domeniului privat al 
orasului Brezoi; 

Dl.Secretar face precizarea ca acest proiect de hotarare a mai fost supus dezbaterii 
in sedinta Cons iliului Local, dar pentru ca proiectantul nu a finalizat planurile de 
amplasament a terenului afectat viitoarei retele de gaz natural, a fost necesara repunerca 
in discutie si in aceasta sedinta. 
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Dl.Primar face precizarea ca terenul este inventariat m domeniul privat al 
orasului. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
OI. 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 al completarii ordinii de zi, 

respectiv proiectul de hotarare privind Modificarea denumirii unei structuri din cadrul 
Direct iei de Asistenta Sociala ; 

Dl.Secretar arata ca, pentru a se obtine licentierea serviciului de ingrijire la 
domiciliu a persoanelor varstnice se impune modi ti ca rea denumiri i compar-timentului 
respectiv in unitate de ingrijire la domiciliu a persoanelor varsnice (UlD). 

OI. Presedinte da citire rapottului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabi l proiectul de hotarare. 
OI. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza in 

unanimitate, cu 15 voturi pentru. 

OI. Presedinte trece la punctul Oi verse. 
Dl. consilier Oiaconescu Ilie informeaza cu privire la Biblioteca scolara, care 

are nevoie de o mai mare sustinere, mediatizare si de a indemna la citit. Arata ca in 
cadrul proiectului functional " ... educatie si inovatie prin C.D.l.", adica prin Centrul de 
Documentare si Informare, care ofera elevilor, cadrelor didactice, comunitatii locale un 
spatiu de formare, cultura, deschidere si integrare.S-a ajuns la 22.000 de volume si la 
500 de cititori anual. 

OI. Primar informeaza ca au fost confirmate 4 cazuri de COVlD in satul Valea 
lui Stan. 

DI.Primar multumeste domnilor consilieri pentru buna colaborare pe durata 
legislaturii ce se va incheia in curand. 

Nemaifiind discutii , dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local 
Brezoi , din data de 24 septembrie, 2020. 

Secretar 

SanduNic~~ 


