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Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea 
Nr.2851/02.06.2020 

,,.. 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 28.05.2020, 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 Ilie arata ca sedinta a fost convocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.l84/20.05.2020, 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 28.05.2020; 

2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 23 .04.2020; 
3.Proiect de hotarare privind " Aprobarea evaluarii prin expertizare tehnica

financiare a terenurilor intravilane, situate in orasul Brezoi, cu suprafetele de 300 m.p.
str.Molidului, m·.21; 500 m.p.-str. Clubului, nr.8; 331 m.p.-str.Carpatina nr. l O, 5 m.p.
str. Fabricii -~~6; ~634 m.p. - sat Golotreni, str.Drumul Vechi, nr.7 A, apartinand 
domeniului priv~rasului; 

4.Prpi__ect de hotarare_J2rivind" Aprobarea dep_l:lnerii documentaţi~~~ Ministerul 
Turismului in vederea initierii unei hotarari a Guvernului pentru atestarea orasului Brezoi 
ca statiune turisti ca de interes local ; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat 
al orasului Brezoi"; 

6.Proiect de hotarare privind "Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.3 
din 03.04.2019, incheiat cu Lupuletu Roxana, catre Popescu Driga Mircea Vasile. 

7 .Proiect de hotarare privind " Aprobarea organigramei Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta Brezoi. 

8.Proiect de hotarare privind Aprobarea numarului maxim de posturi al aparatului 
de specialitate al Primarului orasului Brezoi. 

9.Proiect de hotarare privind » Aprobarea contului de executie al bugetelor 
orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 31.03.2020. 

1 O.Proiect de hotarare privind » aprobarea rectificarii bugetului general de 
venituri si cheltuieli pe annul 2020. 

ll.Proiect de hotarare privind » Aprobarea modului de intocmire a Registrului 
Agricol, la nivelul UAT Orasul Brezoi, in perioada 2020-2024. 

12.Proiect de hotarare privind « Aprobarea modificarii HCL nr.24/27.02.2020, 
privind aprobarea unui contract de asistenta juridica, cu Cabinetul Individual de 
avocatura "Volonciu si asociatii". 

13.Proiect de hotarare privind « Aprobarea ROF al cimitirului, apartinand 
domeniului public al orasului Brezoi, aferent Parohiei Brezoi III, 

14.Diverse. 
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· Dl. Presedinte arata ca mai este si completarea la ordinea de zi, respectiv proiectul 
de hotarare privind Aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica, pentru 
reprezentarea intereselor Orasului Brezoi si autoritatii executive a orasului, in dosarele 
nr.311/46/2020, nr.366/46/2020 si nr.406/46/2020, aflate pe rolul Curtii de Apel Pitesti. 

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 23.04.2020. 

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 punctul3 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul 
de hotarare privind Aprobarea evaluarii prin expertizare tehnica-financiare a terenurilor 
intravilane, situate in orasul Brezoi, cu suprafetele de 300 m.p.-str.Molidului, nr.21; 500 
m.p.-str. Clubului, nr.8; 331 m.p.-str.Carpatina nr.10, 5 m.p.-str. Fabricii nr.6; 3634 m.p. 
- sat Golotreni, str.Drumul Vechi, nr.7 A, apartinand domeniului privat al orasului; 

Dl. Primar arata ca terenurile apartin domeniului privat al terenului si au fost 
formulate solicitari pentru concesionare ori pentru vanzare, evaluarea prin expertizare 
tehnica-financiare fiind obligatorie in aceste cazuri. 

Dl. Dumitrescu Gheorghe arata ca, in unele localitati se face cadastrarea. 
Dl.Primar arata, ca sumele care se sustin de stat pentru cadastrare sunt foarte 

mici, neatractve si nu face nimeni lucrarea. 
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 4 de pe ordinea de zi, " Aprobarea 
depunerii documentatiei la Ministerul Tw·ismului in vederea initierii unei hotarari a 
Guvernului pentru atestarea orasului Brezoi ca statiune turistica de interes local. 

Dl Primar arata ca, atestarea Brezoiului ca statiune turistica de interes local este 
menita pentru a creste sansele in atragerea finantarii structurale europene pentru 
construirea de structuri de primire turistice, fapt ce va contribui la cresterea numarului 
turistilor de pe piata interna si internationala. 

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 5 de pe ordinea de Zl, "Aprobarea 
completarii inventarului domeniului privat al orasului Brezoi"; 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Lungu Gheortghe arata ca terenul ar putea apartine obstei de mosneni. 
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Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, 11 Aprobarea 
cesiunii contractului de concesiune nr.3 din 03.04.2019, incheiat cu Lupuletu Roxana, 
catre Popescu Driga Mircea Vasile. 

Dl Primar arata ca, initial concesiunea a fost aprobata pentru construirea unui 
balcon la parterul blocului, dar, cum ulterior proprietaml apartamantului respectiv s-a 
hotarat sa vanda apartamentul, se impune si transmiterea concesiunii catre noul 
proprietar, care va deveni noul concesionar al terenului 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 in 

unanimitate, cu 15 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, 11 Aprobarea 
organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Brezoi. 

Dl Primar arata ca acest proiect al ordinii de zi vizeaza introducerea echipei de 
salvare montana, Salvamont Brezoi, in cadrul organigramei serviciului voluntar pentru 
situatii de urgenta 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 zi1 
11 Aprobarea 

uwuarululmaxim de postun al aparatului de specialitate ai Primamlui orasului Brezoi. 
Dl_ Primar arata ca, urmare a c01nunicarii de catre Institutia-Prefectului-Judetul -

Valcea, a numarului maxim de posturi pentru anul 2020, pentru aparatul de specialitate 
al Primarului orasului Brezoi, se impune aprobarea acestuia de catre Consiliul Local prin 
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 9 de pe ordinea de zi, 11 Aprobarea 
contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la 
data de 31.03.2020. 

Dl. Primar arata ca excedentul bugetar la spital este formal, este doar pe hartie, 
intrucat este constituit doar din sume ncdecontate de Casa Nationala de Sanatate. 

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. 
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Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 O de pe ordinea de zi, " aprobarea 
rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pe annul 2020. 

Dl. Primar arata ca rectificarea pozitiva consta in sumele destinate protectiei pentru 
COVID 19. 

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 11 de pe ordinea de zi, 11 Aprobarea 
modului de intocmire a Registrului Agricol, la nivelul UAT Orasul Brezoi, in perioada 
2020-2024. 

Dl. Primar arata ca rectificarea pozitiva consta in sumele destinate protectiei pentru 
COVID 19. 

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 12 de pe ordinea de zi, 11 Aprobarea 
modificarii HCL nr.24/27.02.2020, privind aprobarea unui contract de asistenta juridica, 
cu Cabinetul Individual de avocatura "Volonciu si asociatii". 

Dl. Secretar arata ca modificarea HCL nr.24/27.02.2020 este determinata de 
strecurarea in continutul acesteia a unei erori materiale, in sensul ca a fost gresit inscris 
Cabinetul Individual de Avocat Mag da V olonciu & Asociatii in loc de Societatea Ci vila 
Profesionala de Avocati Magda Volonciu & Asociatii . 

C9misiile au avizat faYorabil 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 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 
dosarele nr.311/46/2020, nr.366/46/2020 si nr.406/46/2020, aflate pe rolul Curtii de 
Apel Pitesti. 

Dl.Primar arata ca dosarele respective, pentru care se propune incheierea 
contractului de asistenta juridica, tin tot de actiunile formulate impotriva autoritatilor 
locale de catre numita Danes El vira Maria. 

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

unanimitate, cu 15 voturi pentru. 

Dl. Presedinte trece la punctul Diverse. 

Dl.Presedinte de sedinta arata ca Liceul Profesor Gheorghe Surdu Brezoi a 
depus un proiect cu fonduri europene in anul 2018 si, potrivit procedurii, trebuie sa 
faca o informare a Consiliului Local Brezoi. Proiectul privind Învăţământul Secundar 
(ROSE) are perioada de implementare- 2018-2022; 
Obiectivul grantului- pregatirea examenului de bacalaureat; 

4 



Beneficiar: Liceul "Gheorghe Surdu", oraş Brezoi, judeţul Vâlcea 
Titlul subproiectului: "Uniţi pentru succes! Program de formare a competenţelor 
cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat." (UPS) 
Acord de grant nr. 546/SGL/RII/01.10.2018 
Indicator de performanţă propus 79%- realizat 91,5%, în anul şcolar 2018-2019. 
Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi, 
din data de 28 mai, 2020. 

Presedinte de sedinta 
Diaconescu Ilie 

Secretar 

SanduNi~~ 
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