Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea
Nr. 6484/04.11.2019
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 octombrie , 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 Traistaru Ion.
D-nul Presedinte de sedinta Chenic Gheorghe arata ca sedinta a fost convocata prin
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.321/21.10.2019, 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 29
octombrie 20 19·
'
'
2.Proiect de hotarare privind"Expertixarea tehnica-financiara a terenului intravilan cu
suprafata de 4,00 mp apartinand domeniului privat, situate pe strada Unirii, nr.8,
bl.M9, sc.H, oras Brezoi" ;
3.Proiect de hotarare privind"Concesionarea fara licitatie publica a spatiului cu
destinatia de cabinel medical, cu suprafata utila totala de 36,42 mp, situat in oras
Brezoi, str.Panduri, nr.2(fost nr.4), catre C.M.I.CAZACU OLIVEIRA".
4.Proiect de hotarare privind "Aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valeea, in perioada 20142020, avand drept obiectiv de inveslilii executie retele alimentare c.u apa si canalizarc
in orasul Brezoi, a terenurilor si constructiilor afectate retelei de alimentare cu apa si
de canalizare" ·
'
5 .Proiect de hotarare privind " Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe
anul 20 19";
6.Proiect de hotarare privind" Aprobarea Planului de actiunisau de lucrari de interes
local peanul 2020 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat
conformLegii nr.416/200 1 cu modificarile si completarile ulterioare".
7 .Intrebari .Interpelari
8.Diverse.
Dl. Presedinte arata ca este si o completare la ordinea de zi, cu proiectul de hotarare
privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018
inclusiv, datorate

bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a orasului
Brezoi
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 29
octombrie,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 2de pe ordinea de zi, respectiv
(Evaluarea prin)Expertixarea tehnica-financiara a terenului intravilan cu suprafata de
4,00 mp apartinand domeniului privat, situat pe strada Unirii, nr.8, bl.M9, sc.H, oras
Brezoi" ·
'
Dl.Presedinte de sedinta da citire raportului de specialitate.
Dl Primar arata ca evaluarea prin expertizare este necesara ca urmare a solicitarii
cumpararii acestei suprafete de teren, solicitare formulata de catre proprietarul
balconului, ce se afla edificat pe aceasta suprafata de teren.
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 voteaza in unanimitate,
cu 14voturi "pentru" ale consilierilor prezenti.
Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi,
privind"Concesionarea fara licitatie publica a spatiului cu destinatia de cabinet
medical, cu suprafata utila totala de 36,42 mp~ situat in oras Brezoi, str.Panduri,
nr.2(fost nr.4), catre C.M.I.CAZACU OLIVEIRA".
Dl Primar arata ca d-na dr. Cazacu Oliveira, reprezentanta CMI Cazacu
Oliveira, a solicitat, in conditiile legii concesionarea spatiului respectiv, cu destinatie
de cabinet medical.
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 voteaza in unanimitate,
cu 14voturi "pentru" ale consilierilor prezenti.
Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, Aprobarea punerii
la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata
din judetul Valcea, in perioada 2014-2020, avand drept obiectiv de investitii executie
retele alimentare cu apa si canalizare in orasul Brezoi, a terenurilor si constructiilor
afectate retelei de alimentare cu apa si de canalizare''.
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Dl Primar arata ca este vorba de implementarea proiectului finantat din fonduri
europene, de reabilitare si a infrastructurii retelelor de apa si de canalizare, la nivelul
orasului Brezoi. Obiectul investitiei face parte dintr-un proiect dezvoltat la nivel
judetean.
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 5 de pe ordinea de zi, "Rectificarea
bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20 19";
Dl Primar arata ca rectificarea ce face obiectul acestui proiect de hotarare este
necesara, intrucat intentioneaza sa achizitioneze un utilaj pentru asigurarea curateniei
pentru trotuare si strazi,
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 6 de pe ordinea de zi, proiectul de
hotarare privind Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul
2020 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat conform Legii
nr.416/200 1 cu modificarile si completarile ulterioare".
Dl. Primar arata ca, asa cum este indeobste cunoscut, anual se aproba un plan
de lucrari, ce vor fi efectuate de catre beneficiarii ajutorului social, conform Legii
nr.416/200 1.
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.
Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul din completarea ordinii de zi, respectiv
proiectul de hotarare privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de
anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de
31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza
administrativ-teritorială a orasului Brezui
Dl. Primar arata ca respectivul proiect de hotarare vizeaza acordarea de facilitati fiscale
prevazute de lege, in scopul determinarii contribuabilor debitori la bugetul local, de a
face plata sumelor nude ce le datoreaza.
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 constatand ca nu sunt intrebari, interpelari, trece la
"Probleme de interes local".
Dl. Primar informeaza Consiliul Local cu privire la aprobarea proiectului de
reabilitare a strazilor din orasul Brezoi.
Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi,
din data de 29 octombrie, 2019.
Presedinte de sedinta
Chenic Gheorghe

Secretar
Sandu Nicolae
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