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PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 08 ianuarie , 2020, in sedinta extraordinara 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 13 consilieri locali din 15 din cati este constituit 
Consiliul Local Brezoi, lipsind domnii consilieri locali Petrescu Florinel Cornel si 
Dulcea Eugen. 

D-nul Presedinte de sedinta Chirtoc Constantin arata ca sedinta a fost convocata 
prin Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.O 1 din 06.01.2020, convocarea fiind 
efectuata prin e-mail. 

D-1ml Presedinte de sedinta da citire ordinii de zi: 

!.Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data 
de 08 ianuarie 2020; 

2.Proiect de hotarare privind"Aprobarea acoperirii definitive din excedentul 
bugetului local a deficitului sectiunilor de functionare si dezvoltare, pe anul 
2019 " ; 

Initiator :primarul orasului Brezoi. 
Avizare :comisiile de specialitate nr.1,2,3,4. 

3.Proiect de hotarare privind« Modificarea art.3.1 din HCL nr.SS/29.11.2018, cu 
modificarile si completarile ulterioare si aprobarea actului aditional nr.2 la 
contractul de comodat nr.1 din 08.01.2019 » ; 
Initiator :primarul orasului Brezoi. 

Avizare :comisiile de specialitate nr.l ,2,3,4. 

Domnul Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi, care se aproba in 
unanimitate cu 13 voturi "pentru". 

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

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, 
respectiv"Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 
deficitului sectiunilor de functionare si dezvoltare, pe anul 2019 " ; 

Domnul Presedinte de sedinta da citire raportului de specialitate al proiectului propus 
pe ordinea de zi. 



Domnul Primar explica faptul ca avand in vedere Ordinul nr.3754/2019 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, 
dupa efecturarea operatiuniilor de regularizare cu bugetul de stat si celellalte bugete, 
autoritatiile administratiei publice locale si unitatiile Trezoreriei statului vor proceda la 
stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale la finele anului, pe sectiuni asa cum a 
fost aratat de altfel si in raportul de specialitate al proiectului. 

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 hotarare respectiv, care se aproba in 
unanimitate, cu 13 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece Ia punctul 3 de pe ordinea de zi, « Modificarea 
art.3.1 din HCL nr.85/29.11.2018, cu modificarile si completarile ulterioare si 
aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de comodat nr.1 din 08.01.2019 '' 
Domnul Presedinte de sedinta da citire raportului de specialitate al proiectului. 

Domnul Primar ia cuvantul si spune ca desi acest proiect a fost pus pe ordinea de zi 
a sedintei anterioare si respins, a indraznit sa-I repuna din nou pe ordinea de zi venind 
cu explicatiile de riguare in acest sens si dorind sa explice importanta aprobarii unui 
astfel de proiect pentru Parcul National Cozia dar si pentru orasul Brezoi. 

Domnul Primar spune ca incepand cu aprobarea concesiionarii terenului, Parcul 
National Cozia a investit pentru realizarea acestui proiect si continua sa 
investeasca.Deasemenea mai spune domnul Primar ca a vazut proiectul, a stat de vorba 
cu proiectantul si cladirea care va avea rol de muzeu(Casa Naturii si a Traditiilor din 
zona comunitatiilor locale ale Parcului National Cozia) va pastra specificul zonei. 

Domnul Primar spune ca in cadrul etapelor de evaluare, Autoritatea de Management 
POIM, solicita Parcului National Cozia ca terenul sa fie pus la dispozitia proiectului pe 
toata perioada de implementare, motiv pentru care este necesar sa fie prelungita 
perioada comodatului cu o perioada de 5 ani ulterior perioadei de implementare a 
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Domnul Primar spune ca in caz contrar, Parcul National Cozia va pierde finantarea 
de 6 milioane de euro. 

Domnul Primar spune ca acest proiect este un castig si pentru orasul Brezoi intrucat 
acesta se va lega si cu constructia viitoarelor piste de biciclete si amenajarea de trasee 
montane. 

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

unanimitate, cu 13 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 

Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta extraordinara a Consiliului Local 
Brezoi, din data de 08.01.2020. 

Presedinte de sedinta 
Chirtoc Constantin 

Secretar general 
Sandu Nicolae 

Consilier juridic 
Popescu Ramona 
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