
Consiliul Local Brezoi, Judetul V aleea 
Nr. 7029/29.11.2019 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 28 noiembrie, 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 15 consilieri locali din 15 din cati este constituit Consiliul 
Local Brezoi. 

D-nul Presedinte de sedinta Chenic Gheorghe arata ca sedinta a fost convocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.345/21.11.201 9, convocarea fiind efectuata prin 
e-mail. 

ZI. 

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

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data 
de 28 noiembrie 2019; 

2.Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor ordinare din datele de 26.09.2019 si 
29.10.2019. 

3 .Proiect de hotarare privind" Aprobarea criteriilor de acordare a unor ajutoare de 
urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale"; 

4.Proiect de hotarare "Aprobarea contului de executie-al bugetelor orasului Brezoi 
pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.09.2019" 

5.Proiect de hotarare privind "Completarea inventarului domeniului privat al 
orasului Brezoi'' 

6.Proiect de hotarare privind " Aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) 
pentru construire statie de distributie carburanti si G.P.L"; 

?.Proiect de hotarare privind'' Aprobarea încheierii unui contract de asistenta 
juridica, peHlru revrezeularea iutere:;dur Ora~ului Brezui si aulurilatii exe<.;utive in 
dosrele 2459/90/2019 si 2963/90/2019'' 

8.Informare privind « Aprobarea retelei scolare a unitatiilor de invatamant 
preuniversitar de pe raza orasului Brezoi, pentru anul scolar 2019-2020 »; 

9 .Intrebari.Interpelari. 
1 O.Diverse. 
Dl. Presedinte arata ca este si o completare la ordinea de zi, astfel: 

1. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu 
handicap grav din orasul Brezoi, trim. III anul 2019. 

2.Proiect de hotarare privind" Infiintarea unui post de asistent personat pentru 

adultul cu handicap grav Matei Gheorghe". 

Domnul Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu completarea precizata, care 
se aproba in unanimitate cu 15 voturi "pentru 11

• 

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

1 



Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv 
2.Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor ordinare din datele de 26.09.20 19 si 
29.10.2019. 
Domnul Presedinte intreaba daca sunt discutii cu privire la acest punct al aordinii de zi. 

Nefiind discutii, Domnul Presedinte suspune la vot aprobarea celor doua procese verbale 
ale sedintelor ordinare din lunile septe,brie si octombrie, care se aproba in unanimitate, 
cu 15 voturi ,,pentru''. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, Aprobarea 
criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilor financiare 
exceptionale " ; 

Dl Primar arata ca este vorba de un caz deosebit, in care, intr-o familie, fiul are o 
afectiune incurabila si necesita tratament de urgenta. 

Dl. consilier Dumitrescu arata ca, cunoaste cazul si confirma situatia familiei 
respective. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabi l proiectul de hotarare. 

Constatand, ca nu mai sunt alte discutii asupra punctului de pe ordinea de zi, Domnul 
Presedinte supune la vot proiectul de hotara rerespectiv, care se aproba in unanimitate, 
cu 15 voturi "pentru" ale consnierilor prezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, Aprobarea 
contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la 
data de 30.09.2019" 

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

unanimitate, cu 15 voturi "pentru" ale constfienlor prezentr ----- · 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, .. Completarea 
inventarului domeniului privat al orasului Brezoi'' 

Dl Primar arata ca este vorba de un teren format din doua parcele, de la capetele 
podului peste raul Lotru, din dreptul Parcului Orasenesc, in partea de Vest a acestuia. 

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

unanimitate, cu 15 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, " Aprobarea 
planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru construire statie de distributie carburanti si 
G.P.L"; 

Dl. Primar arata ca terenul pentru care se propune aprobarea PUD este al 
proprietarului persoana juridica, in vederea construirii unei statii de distribuire carburanti 
si GPL. 

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

unanimitate, cu 15 voturi ''pentru" ale consilierilor prezenti. 
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Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 7 de pe ordinea de zi Aprobarea 
încheierii unui contract de asistenta juridica, pentru reprezentarea intereselor Orasului 
Brezoi si autoritatii executive in dosrele 2459/90/2019 si 2963/90/2019" 
Dl. Primar arata ca cele doua dosare, ca si aceste doua dosare formate de Tribunalul 

V aleea sunt in legatura cu d~na Danes Elvira Maria, fiind necesara angajarea serviciilor 
unui avocat, intrucat consilierul juridic al unitatii, datorita volumului de lucrari, nu poate 
asigura reprezentarea in fata instantei judecatoresti in aceste doua dosare. 

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

unanimitate, cu 15 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 

Dl. Pesedinte de sedinta trece la punctul 1 din completarea ordinii de zi, respectiv luarea 
in discutie a Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav din orasul Brezoi,in trim. III, 2019. 

Dl. Primar arata ca, asa cum rezulta si din cuprinsul raportului, asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav si~au indeplinit obligatiile, in conditiile legii. 

Nemaifiind discutii asupra acestui raport, Dl. Pesedinte de sedinta trece la punctul2 din 
completarea ordinii de zi, .Proiect de hotarare privind" Infiintarea unui post de 

asistent personali pentru adultul cu handicap grav Matei Gheorghe". 

Dl. Primar arata ca este necesara infiintarea postului de asistent personal, intrucat, 
aceasta este prevazuta prin certificatul de incadrare în gardul de handicap, dar este 
sustinuta si de situatia reala a adultului cu handicap grav. 

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

unanimitate, cu 15 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 

Dl.Presedinte trece la problem de interes local 

Dl consilier local Dulcea Eugen arata faptul ca, Cimitirul Eroilor din Calinesti trebuie 
sa fie in atentia primariei, intrucat acesta este declarat monument istoric. 

Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi, 
din data de 28 noiembrie , 2019. 

Presedinte de sedinta 
Chenic Gheorghe 

Secretar 

Sandu~-L 
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