
\ Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea 
Nr.3370/30.06.2020 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 25.06.2020, 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 Diaconescu Ili~ <:uala t;a seJiula a fosl ~onvocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.205/17.06.2020, 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 
25.06.2020; 

2:Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.05.2020; 
3.Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 09.06.2020; 
4.Proiect de hotarare privind "Alegerea presedintelui de sedinta"; 
5.Proiect de hotarare privind"Aprobarea asocierii orasului Brezoi cu comunele 

isoara, Caineni, Malaia, Perisani, Racovita, Titesti, si Voineasa, in vederea constituirii 
ociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"Lotru-Tara Lovistei"; 

6.Proiect de hotarare "Darea in folosinta gratuita suprafata de 16';13 mp situate in 
Primariei Brezoi, strada Lotrului, nr.2 catre Asociatia de Dezvoltare 

TPl'.f'l"\l'Yiunitara "Lotru -Tara Lovistei; 
?.Proiect de hotarare privind " Evaluarea prin expertizarea tehnica-financiara a 

terenurilor intravilane cu suprafetele de 2000 mp situate in strada Calea Eroilor, nr.1, 
864 mp situate in strada Salciei, nr.4A, 300 mp situate in strada Molidului nr,l9, 300 
mp situate in strada Carpenului nr.3A, apartinand domeniului privat, oras Brezoi"; 

8.Proiect de hotarare privind "Promovarea proiectului de hotarare a Guvernului 
privind trecerea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si din 
administrarea Ministerului Agticulturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si 
Interventie pentru Agricultura-Centrul Judetean Valcea, in domeniul public al orasului 
Brezoi si in administrarea Consiliului Local al orasului Brezoi"; 

9.Proiect de hotarare privind » Completarea inventatului domeniului privat al 
orasului Brezoi» ; 

10.Proiect de hotarare privind » Aprobarea documentelor necesare demararii 
procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de 
salubrizare constand din colectare, trasfer si sortare a deseurilor municipale in judetul 
Valcea »; 

11.Diverse. 

Dl. Presedinte arata ca mai este si o completare la ordinea de zi, cu doua puncte, 
astfel: 

rO;( 1 



!.Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica, pentru reprezentarea 
intereselor Orasului Brezoi si autoritatii executive a orasului, in dosarul nr.l488/90/2020 
pe rolul Tribunalului Valcea. 

2. Prezentarea notelor de indreptare erori materiale, inserate in cuprinsul HCL 
nr.5l/09.06.2020, nr.52/09.06.2020 si nr. 53/09.06.2020. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 al ordinii de zi si 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 al sedintei ordinare din data de 28.05.2020. 

Domnul Presedinte intreaba daca sunt discutii cu privire la acest punct al aordinii de 
zi. Nefiind discutii, Domnul Presedinte suspune la vot punctul 2, care se aproba in 
unanimitate, cu 15 voturi "pentru". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, de pe ordinea 
de zi, respectiv aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 
09.06.2020. Nefiind discutii, Domnul Presedinte suspune la vot punctul3, care se aproba 
in unanimitate, cu I 5 voturi "pentru". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, "Alegerea 
presedintelui de sedinta". 

Dl.Presedinte propune pe dl. Diaconu Sandu pentru a fi ales in calitatea de 
presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni, respectiv pentru lunile iulie, august si 
septembrie, 2020. 

Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare cu propunerea 
respectiva, care se voteaza in unanimitate, cu 15 voturi pentru. \ 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, " Aprobarea 
asocierii orasului Brezoi cu comunele Boisoara, Caineni, Malaia, Perisani, Racovita, 
Titesti, si Voineasa, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
"Lotru-Tara Lovistei"· . ' 

Dl.Primar arata ca, prin asocierea orasului Brezoi cu cele 7 comune vecine, s-ar 
realiza o aglomerare mai mare, necesara pentru aprobarea unor proiecte zonale. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare cu propunerea 

respectiva, care se voteaza in unanimitate, cu 15 voturi pentru. 
Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, " Darea in 

folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 16,73 mp situat in incinta Primariei Brezoi, 
strada Lotrului, nr.2 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Lotru - Tara 
Lovistei; 

Dl.Primar arata ca spatiul respectiv este necesar pentru organizarea sediului 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Lotru-Tara Lovistei". 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
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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 7 de pe ordinea de zi, 11 Evaluarea 
prin expertizarea tehnica-financiara a terenurilor intravilane cu suprafetele de 2000 
mp situat in strada Calea Eroilor, nr.1, de 864 mp situat in strada Salciei, nr.4A, de 300 
mp situat in strada Molidului m·, 19 si de 300 mp situat in strada Carpenului nr.3A, 
apartinand domeniului privat , oras Brezoi"; 

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 in 

unanimitate, cu 15 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, 11 Promovarea 
proiectului de hotarare a Guvernului privind trecerea cu titlu gratuit a unui imobil din 
domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura-Centrul Judetean Valcea, 
in domeniul public al orasului Brezoi si in administrarea Consiliului Local al orasului 
Brezoi"· ' 

Dl. Secretar face precizarea ca, proiectul de hotarare se refera la aprobarea de catre 
Consiliul Local Brezoi a trecerii cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al 
statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia 
de Plati si Interventie penti·u Agricultura-Centrul Judetean Valcea, in domeniul public 
al orasului Brezoi si in administrarea Consiliului Local al orasului BrezQi", pentru ca 
apoi, in baza unei astfel de hotarari a Consiliului Local Brezoi sa poata fi promovata 
Hotararea de Guvetn, care va stabili, in mod final, aceasta trecere a dreptului de 
proprietate imobiliara din domeniul statului in domeniul orasului Brezoi. 

Dl. Primar arata ca proiectul de hotarare respectiv vizeaza suprafata de teren pusa 
la dispozitia Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in scopul construirii unui 
sediu pentru Centrul APIA Brezoi si, pentru ca s-a renuntat la edificarea sediului, terenul 
revine in proprietatea publica a orasului Brezoi. 

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 in 

unanimitate, cu 15 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, 11 Completarea 
inventarului domeniului privat al orasului Brezoi» ; 

Dl. Primar arata ca proiectul de hotarare se refera la terenul situat in satul 
Pascoaia, care a fost pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 28 mai, 2020. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Consilier Lungu Gheorghe arata ca, cei din conducerea Obstii Mosnenilor 

Brezoieni sustin ca terenul respectiv ar apartine acestei obsti. 
Dl. Secretar arata ca s-au efectuat verificari in anii trecuti, rezultand, fara niciun 

dubiu, ca terenul respectiv nu apartine obstii respective. 
Dl. Primar arata ca terenul nu apartine nici obstii si nici vreunei alte persoane. 
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Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza cu 14 
voturi pentru si o abtinere, cea a domnului consilier local, dl. Lungu Gheorghe. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 O de pe ordinea de zi, " Aprobarea 
documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin 
concesiune a Serviciului de salubrizare constand din colectare, trasfer si sortare a 
deseurilor municipale in judetul V aleea» ; 

Dl. Primar arata ca este vorba de Serviciul Judetean de salubrizare, pentru care a 
mai fost recent adoptata o asemenea hotarare, dar, intrucat ulterior au fost identificate 
niste greseli, acum s-a revenit cu acest nou proiect de hotarare. 

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 in 
unanimitate, cu 15 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 din completarea ordinii de zi, 
proiect de hotarare privind Aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica, 
pentru reprezentarea intereselor Orasului Brezoi si autoritatii executive a orasului, in 

Dl.Primar arata ca este vorba de dosarul de fond, privind cererea de anulare a 
Dispozitiei nr.l64/2020, privind destituirea d-nei Danes Elvira Maria. Aceasta a fost 
reangajata recent, dat fiind faptul ca s-a emis o hotarare judecat~reasca privind 
suspendarea Dispozitiei nr.l64/2020. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Dl. Presedinte suptme la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza in 
unanimitate, cu 15 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 2 din completarea ordinii de zi, 
proiect de hotarare privind prezentarea notelor de indreptare erori materiale, inserate in 
cuprinsul HCL nr.51/09.06.2020, nr.52/09.06.2020 si nr. 53/09.06.2020. 

Dl. Secretar arata ca, in hotararile adoptate in sedinta extraordinara din 

09.06.2020, s-a strecurat unul si acelasi gen de eroare materiala referitoare la numarul 
de voturi. Prin aceste note au fost indreptate erorile materiale strecurate in aceste 
hotarari, urmand ca notele sa fie publicate in Monitorul Oficial Local. 

Dl. Presedinte trece la punctul Diverse. 

Dl. consilier Dumitrescu solicita o situatie cu privire la dosarele in care au fost 
angajati avocati in cauzele cu Danes El vira Maria: nr. de procese; sumele cheltuite; 
stadiul proceselor; ce revendica fiecare dintre parti. 
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Dl. Primar arata ca au fost castigate procesele in care au fost solicitate amenzi si 
plata unor accesorii, dar, pentru celelalte, e foarte greu. Situatia este extreme de 
complexa si comporta multa atentie. 

Dl. Dumitrescu intreaba cine asigura controlul aplicarii masurilor prevazute 
pentru pandemia cu coronavirus, intrucat a observant ca in magazinele alimentare sunt 
multe persoane care nu poarta masca de protective. Primaria are atributiune in acest 
sens? 

Dl. Primar arata ca Primaria nu are competente in a efectua asemenea controale, 
verificari, legea prevazand ca Ministerul de interne si Ministerul sanatatii au 
competente in a efectua controale. 

Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local 
Brezoi, din data de 28 mai, 2020. 

Secretar 

Sandu~~e~L 

\ 

(2Sl-- 5 

IL 
il. 


