
Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 26 martie, 2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local al Orasului 
Brezoi. 

Sedinta nu este publica, din cauza instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, 
conform Decretului Presedintelui Romaniei nr.195 din 16 martie, 2020,aceasta isi 
desfasoara lucrarile, fiind coordonata din sala de sedinte a Primariei orasului Brezoi, prin 
mijloace de comunicare la distanta, respectiv prin telefon. In sala de sedinte se afla 
prezente urmatoarele persoane: presedintele de sedinta, dl. Chirtoc Constantin; dl. 
Primar, Robert Schell" dl viceprimar Busu Adrian, domnii consilieri locali Dulcea Eugen 
din partea PSD si dl. Ionescu Sorin Razvan, din partea PNL, in sala fiind prezent si dl. 
Secretar general al orasului Brezoi, Sandu Nicolae. 

D-nul Presedinte de sedinta Chirtoc Constantin arata ca sedinta a fost convocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.125 din 18.03.2020, convocarea fiind efectuata 
prin e-mail. 

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

Dl. Presedinte, la solicitarea d-lui secretar, propune schimbarea pozitiilor din 
proiectul ordinii de zi, proiectul de hotarare din pozitia a 3 -a 11 va inlocui pe cel din 
completare si viceversa, astfel incat, la pozitia a 3 -a se va dezbate proiectul de hotarare 
privind completarea ROF al Coni)iliului Local, aprobat prin HCL nr.34/ in pozitia a 3 -
a. 

Domnul Presedinte da citire ordinii de zi,astfel: 

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din 
data de 26 martie, 2020; 

2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27 februarie, 
2020. 

3.Proiect de hotarare privind" Alegerea presedintelui de sedinta pentru o 
perioada de 3 luni " ; 

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

3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor. 
4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de 
agrement. 

4.1nformare privind Decizia nr.41/6/2016 din 28.02.2020, a Curtii de Conturi, 
privind prorogarea unor termene de conformare pentru masuri stabilite prin 
Decizia 41/2016. 
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5.Proiect de hotarare privind "Aprobarea modificarii structurii Spitalului 
Orasenesc Brezoi" 

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

!.Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert. 
3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor. 
4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive 

si de agrement. 

6. Proiect de hotarare privind" Completarea HCL nr.82 din 29.11.2018, privind 
infiintarea Serviciului de Iluminat Public". 

Initiator: primarul orasului Brezoi. 
Avizare: comisiile de specialitate nr.l,3. 

!.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert. 
3 .Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor. 

7.Proiect de hotarare privind» Aprobarea utilizarii excedentului din exercitiul 
bugetar al anului 2019, rezultat din activitati finantate integral din venituri 
proprii» 

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

1 Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert. 
2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura. 
3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor. 
4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive 

8.Proiect de hotarare privind« Modificarea si completarea Anexei nr.11a HCL 
nr.86/2018, respectiv a Regulamentului serviciului de salubrizare din orasul 
Brezoi » 

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

1 Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert. 
2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura. 
3 .Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor. 
4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive 

9.Proiect de hotarare privind « Aprobarea infiintarii activitatii de dezinsectie, 
dezinfectie si deratizare in cadrul serviciului de Salubrizare din orasul Brezoi » 
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Initiator: primarul orasului Brezoi. 
Avizare: comisiile de specialitate nr.1,2,3,4. 

1 Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert. 
2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura. 
3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor. 
4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive 

lO .. Proiect de hotarare privind « Reorganizarea activitatilor de maturat, 
spalat, stropire si intretinerea cailor publice si curatare si transport al zapezii de 
pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet » 

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

1 Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert. 
2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura. 
3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor. 
4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive 

ll..Proiect de hotarare privind « Aprobarea reorganizarii 
Compartimentului de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice » 

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

1 Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert. 
2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura. 
3 .Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor. 
4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive 

12 .. Proiect de hotarare privind « Aprobarea Organigramei si Statului de 
functii ale Serviciului Public de Gospodarie Comunala Brezoi » 

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

Dl. Presedinte arata ca mai este si completarea la ordinea de zi, respectiv 
Proiect de hotarare privind completarea Anexei Ia HCL nr.34/29.09.2016, 
respectiv a Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local Brezoi. 
Domnul Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu completarea precizata, 
care se aproba in unanimitate cu 15 voturi "pentru ". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv 
Aprobarea procesului verbal din 27 februarie, 2020. 
Domnul Presedinte intreaba daca sunt discutii cu privire la acest punct al aordinii de zi. 

Nefiind discutii, Domnul Presedinte suspune la vot punctul2, care se aproba 111 

unanimitate, cu 15 voturi "pentru". 

/\:?/; 
<{_?·~ 
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Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv 
proiectul de hotarare din completarea la ordinea de zi, privind completarea Anexei la 
HCL nr.34/29.09.2016, respectiv a Regulamentului de Organizare si functionare a 
Consiliului Local Brezoi. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Dl. Secretar arata ca proiectul de hotarare vizeaza completarea ROF -ului 

Consiliului Local, in sensul in care, sedintele consiliului local, pentru situatii deosebite 
cum este starea de urgenta, sa poata fi tinute si prin mijloacele de comunicare la distanta. 

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 4 de pe ordinea de zi, .Informare 
privind Decizia nr.41/6/2016 din 28.02.2020, a Curtii de Conturi, privind 
prorogarea unor termene de conformare pentru masuri stabilite prin Decizia 
41/2016. 

Dl. Primar arata ca , prin aceasta decizie a Curtii de Conturi se proroga unele 
termene de conformare, asa cum rezulta din materialul prezentat. 

Nemaifiind discutii, Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 5 de pe ordinea de 
zi, " "Aprobarea modificarii structurii Spitalului Orasenesc Brezoi" 

Dl. Primar arata ca este vorba de transferul unui numar de 7 paturi de la Sectia 
Interna la Compartimentul boli cronice. 

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". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, " Completarea 
HCL nr.82 din 29.11.2018, privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public". 

Dl. Primar arata ca aceasta completare a hotararii de infiintare a serviciului 
public de iluminat public a fost determinata de ANRSC, care a prevazut aceasta prin 
actul de control din 21 ianuarie,2020. 

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". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 7 de pe ordinea de zi Aprobarea 
utilizarii excedentului din exercitiul bugetar al anului 2019, rezultat din activitati 
finantate integral din venituri proprii» 
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". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 8 de pe ordinea de zi « Modificarea 
si completarea Anexei nr.l Ia HCL nr.86/2018, respectiv a Regulamentului 
serviciului de salubrizare din orasul Brezoi » 

Dl. Primar arata ca si acest proiect de hotarare a fost determinat de ANRSC, 
care a prevazut aceasta prin actul de control din 21 ianuarie,2020. 
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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". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 9 de pe ordinea de zi «Aprobarea 
infiintarii activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in cadrul serviciului de 
Salubrizare din orasul Brezoi » 

Dl. Primar arata ca si acest proiect de hotarare a fost determinat de ANRSC, 
care a prevazut aceasta prin actul de control din 21 ianuarie,2020. 

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". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 O de pe ordinea de zi «Reorganizarea 
activitatilor de maturat, spalat, stropire si intretinerea cailor publice si curatare si 
transport al zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe 
timp de polei sau inghet » 

Dl. Primar arata ca si acest proiect de hotarare a fost determinat de ANRSC, 
care a prevazut aceasta prin actul de control din 21 ianuarie,2020. 

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". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 11 de pe ordinea de zi Proiect de 
hotarare privind « Aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciului 
Public de Gospodarie Comunala Brezoi >> 

Dl. Primar arata ca si acest proiect de hotarare a fost determinat de ANRSC, 
care a prevazut aceasta prin actul de control din 21 ianuarie,2020. 

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". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 12 de pe ordinea de zi Proiect de 
hotarare privind « Aprobarea reorganizarii Compartimentului de ingrijire la 
domiciliu a persoanelor varstnice » 

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". 

Dl. Pesedinte de sedinta trece la punctul urmator, Alegerea presedintelui de sedinta 
pentru o perioada de 3 luni. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Domnul Presedinte arata ca urmeaza dl. consilier local Diaconescu Ilie si supune la vot 

proiectul de hotarare respectiv, care se voteaza in unanimitate, cu 15 voturi ''pentru". 
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Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi, 
din data de 26 martie, 2020. 

Presedinte de sedinta 
Chirtoc Constantin 

~Jc~ 

Secretar 

Sandu :::t:L 
~J \ 
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