Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea
Nr. 5221102.09.2019.
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 august, 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 Ionescu Razvan Sorin.
D-nul Presedinte de sedinta Busu Adrian (viceprimarul orasului Brezoi) arata ca sedinta a
fost convocata prin Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.255/13.08.2019, convocarea
fiind efectuata prin e-mail.
D-nul Presedinte de sedinta mai arata ca dl. Primar, asa cum acesta a informat Consiliul
Local in sedinta ordinara anterioara, din 25 iulie, 2019, lipseste motivat de la aceasta
sedinta, fiind plecat in concediu.
D-nul Presedinte de sedinta da citire ordinii de zi:
l.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului
Brezoi din data de 25 iulie 20 19;
2.Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului
Brezoi din data de 14 august 2019
3.Proiect de hotarare privind" Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului
Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.06.2019" ;
4.Proiect de hotarare privind "Mandatarea reprezentantului Oraşului Brezoi în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" să
aprobe încheierea actelor adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei şi
împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei pentru semnarea acestora;
5.Proiect de hotarare privind " Vanzarea directa, ca urmare a exercitarii dreptului de
preemtiune, a terenului cu suprafata de 36 mp, apartinand domeniului privat, situat in
oras Rrezoi, str.TJnirii, nr.2A, catre "SC.ALRX GAR SRL";
6.Proiect de hotarare privind" Modificarea Hotararii Consiliului Local Brezoi nr.55 din
27 iulie 2019, privind Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului
terenului cu suprafata de 500,00 mp, apartinand domeniului privat, situat in orasul
Brezoi, strada Artarului, nr.8".
7 .Intrebari .Interpelari.
8.Diverse.
Dl. Presedinte arata ca este si o completare la ordinea de zi, cu proiectul de
hotarare privind Inregistrarea orasului Brezoi in Sistemul national electronic de plata
online a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar.
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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 sedintatrece la punctul 1 de peordinea de zi, respectiv
"Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Brezoi din
data de 25.07.2019.
Dl.Presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii asupra acestui punct al ordinii de zi.
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 2 de pe ordinea de zi, respectiv
"Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului
Brezoi din data de 14.08.2019.
Dl.Presedinte de sedinta intreaba daca sunt discutii asupra acestui punct al ordinii de zi.
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 3 de pe ordinea de zi, privind
"Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor
financiare la data de 3 O. 06.20 19".
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl Presedinte, care indeplineste si functia de si Viceprimar al orasului Brezoi, arata ca
acest proiect de hotarare vizeaza aprobarea contului de executie, la data de 30.06.2019,
conform materialelor comunicate domnilor consilieri locali.
Dl.consilier local Petrescu Cornel Florinel arata ca a luat act de situatia contului la
30.06.2019 si propune o accelerare a activitatii de colectare a creantelor la bugetul local,
de catre compartimentul Impozite si Taxe Locale.
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, privind
Mandatarea reprezentantului Oraşului Brezoi în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" să aprobe încheierea actelor adiţionale la
Actul Mandatarea reprezentantului Oraşului Brezoi în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" să aprobe încheierea actelor adiţionale la
Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei şi împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei
pentru semnarea acestora;
Dl. Viceprimar arata ca, in principiu, este vorba de conformarea la dispozitiile
Noului Cod adrministrativ, aprobat prin OUG nr.57/2019, care reglementeaza
incheierea noilor acte adtitionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei şt
împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei respective pentru semnarea acestora,
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 5 de pe ordinea de zi, " Vanzarea
directa, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune, a terenului cu suprafata de 36
mp, apartinand domeniului privat, situat in oras Brezoi, str.Unirii, nr.2A, catre
"SC.ALEX GAB SRL";
Dl. Viceprimar arata ca prin HCL nr.57/25.07.2019 a fost aprobata vanzarea la licitatie
publica a terenului respectiv, cu pretul de strigare, in lei, echivalent cu valoarea de 720
EURO, cu notificarea prealabila a proprietarului constuctiei existente, edificate pe teren,
pentru acordarea posibilitatii acestuia de a -si exercita dreptul sau de preemtiune. Cum,
proprietarul constructiei si-a manifestat dorinta de a-si exercita dreptul de preemtiune, in
conditiile legii, se impune aprobarea vanzarii directe a terenului catre acesta, adica catre
SC.ALEX GAB SRL.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare respectiv, care se voteaza m
unanimitate, cu 14voturi "pentru" ale consilierilor prezenti.
Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, Modificarea
Hotararii Consiliului Local Brezoi nr.55 din 27 iulie 2019, privind Scoaterea la
vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului cu suprafata de 500,00 mp,
apartinand domeniului privat, situat in orasul Brezoi, strada Artarului, nr.8".
Dl. Viceprimar arata ca, din cauza strecurarii in cuprinsul Hotararii Consiliului Local
nr.55/25.07.2019 a unor erori, a fost necesara indreptarea acestora prin initierea acestui
proiect de hotarare.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Domnul Presedinte supune la votproiectul 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
Inregistrarea orasului Brezoi in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si
impozitelor, utilizand cardul bancar.
Dl.Viceprimar arata ca acest proiect de hotarare vine in intampinarea solicitarilor din
partea constribuabililor de a plati impozitele si taxele locale on line, in conditiile legii.
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.
Nefiind interpelari si intrebari, Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul "Diverse" al
ordinii de zi.
Dl.consilier Dulcea Eugen arata ca un cuplu, care a implinit 50 de ani de casatorie, nu ar
fi fost admis pentru a fi premiat cu ocazia "Targului Lotrilor".
Dl.Viceprimar arata ca, cuplul respectiv se poate prezenta la dansul pentru a se analiza
situatia.
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Dl. Lungu Gheorghe ridica problema cailor apartinand domnului Truica, care sunt lasati
nesupravegheati pe terenurile vecinilor din satul Pascoaia.
Dl.Viceprimar arata ca au fost aplicate sanctiunile contraventionale cu amenda, dar, ca si
in cazul lui Martalogu Daniel, care isi lasa vacile nesupravegheate, amenzile nu au avut
efectul scontat.
Dl. Dulcea Eugen propune marirea amenzilor, astfel incat persoanele in cauza sa se
conformeze.
Dl.Deaconu Sandu arata ca vin persoane straine si arunca gunoiul la ghena ce deserveste
blocurile din zona in care locuieste.
Dl. Viceprimar arata ca trebuiesc identificate aceste persoane si prinse in timpul savarsirii
faptei. Mai arata dl. Viceprimar ca va trebui declansata o actiune de a obliga proprietarii de
gospodari, indeosebi pe cei din satul Valea lui Stan, sa faca fiecare curat pe proprietatea ce-i
apartine si, deasemenea in jurul caselor lor.
Dl. Deaconu Sandu arata ca multe persoane depun gunoaiele in containere de la suprafata,
in loc sa le depuna in cele subterane, pentru colectarea selectiva.
Dl. Viceprimar arata ca inca nu exista posibilitatea preluarii deseurilor selective, decat
mai rar, intrucat sistemul preluarii si valorificarii acestora nu este inca foarte bine stabilit, la
nivelul operatorilor de salubrizare.
Dl.Deaconu Sandu mai arata ca, masini, cu numar de Bucuresti, vin si descarca gunoaiele
in spatele stadionului orasenesc.
Dl.Viceprimar arata ca este foarte greu sa stai la panda, dar acestia vor trebui prinsi intrun fel.
Dl. Petrescu arata ca pomii plantati pe marginea DN 7 A au inceput a se usca.
Dl.Viceprimar arata ca pomii sunt udati frecverif cu "Nisanul", dintr-un rezervor cii apa,
avand capacitatea de 1 m.c. (1000 1).
Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi, din
data de 29 august, 2019.
Presedinte de sedinta

Secretar

Sandu~~
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