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PROCES VERBAL 

··~·. 

Incheiat astazi 09.06.2020, 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 12 consilieri locali din 15 din cati este constituit Consiliul Local 
Brezoi, lipsind Dulcea Eugen, Traistaru Ion si Lungu Gheorghe. 

D-nul Presedinte de sedinta Diaconescu Ilie arata ca sedinta a fost convocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.l95/03.06.2020, convocarea f1ind efectuata prin 
e-mail. 

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

!.Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data 
de 09 iunie 2020; 

2.Proiect de hotarare privind" Modificarea anexei la HCL nr.21 din 27.02.2020 
referitoare la -Principalele manifestări cultural -artistice, sportive, sociale şi educative 
care se des:făşoară în omsul Brezoi, in anul2020, precum si a cheltuielilor aferente" ; 

3 .Proiect de hotarare privind « Aprobarea protocolului de colaborare in vederea 
organizarii « Live Music Summer Camp Brezoi » ; 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica 
pentru reprezentarea intereselor Orasului Brezoi si autoritatii executive in dosarl.ll 
nr.l325/90/2020. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul! al ordinii de zi si supune la vot ordinea 
de zi cu completarea precizata, care se aproba in unanimitate, cu 12 voturi "pentru". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv 
Modificarea anexei la HCL nr.21 din 27.02.2020 referitoare la -Principalele manifestări 
cultural- artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în orasul Brezoi, in 
anul 2020, precum si a cheltuielilor aferente" ; 

Dl. Primar arata ca se modifica hotararea, prin inlocuirea mentiunii privind 
Festivalul de blues cu Live Music Summer Camp, serate muzicale, in zilele de Vineri si 
de Sambata, pana la data de 15.09.2020, cu mari solisti si trupe romanesti de renume, de 
diferite genuri muzicale. Seratele vor incepe cu muzica folk . 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza cu 

12 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, " Aprobarea 
protocolului de colaborare in vederea organizarii « Li ve Music Summer Camp Brezoi » ; 

Dl Primar arata ca, pentru derularea evenimentului cultural «Li ve Music Summer 
Camp Brezoi »este necesar a se incheia un protocol de colaborare cu organizatorii 
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evenimentului, autoritatile punand la dispozitia acestora, m principal, doar terenul 
destinat evenimentului respectiv. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza cu 

12 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, " aprobarea 
încheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea intereselor Orasului 
Brezoi si autoritatii executive in dosarul nr.l325/90/2020. 

Dl. Primar arata, ca si acest nou dosar este initiat tot de catre Danes Elvira Maria, 
fiind necesara incheierea unui contract de asistenta juridica, intrucat consilierul nostru 
juridic se afla in imposibilitatea de a acoperi, in aceasta perioada, multitudinea de dosare 
initiate de catre petenta Danes Elena El vira, neputand sa asigure asistenta juridica 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza cu 

12 voturi pentru. 
Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta extraordinara a Consiliului Local 
Brezoi, din data de 09 iunie, 2020. 

Presedinte de sedin.lta t. 
Diaconescu Ilie ~ 

Secretar 

Sandu Nic~o/ -~-
-~~1 ~ 
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