
Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea 
Nr. 7514/20.12.2019 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 19 .12. 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 15 consilieri locali din 15 din cati este constituit Consiliul 
Local Brezoi.Dl.Primar al orasului Brezoi nu participa la sedinta, lipsind motivat. 

D-nul Presedinte de sedinta Chenic Gheorghe arata ca sedinta a fost convocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.3 77/12.12.2019, convocarea fiind efectuata prin 
e-mail. 

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

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data 
de 19 decembrie 2019; 

2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.11.2019. 
3 .Proiect de hotarare privind" Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada 

de 3 Juni "; 
4.Proiect de hotarare ,,Mandatarea reprezentantului Oraşului Brezoi în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA 
Vâlcea" şă aprobe retragerea Comunei Stroeşti, încheierea actelor adiţionale la Actul 
Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei şi împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei pentru 
semnarea acestora''. 

5.Proiect de hotarare privind " Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile 
pentru anul fiscal2020"; 

6. Proiect de hotarare privind" Rectit1carea bugetului local de venituri si cheltuieli 

7.Proiect de hotarare privind» Modificarea art.3.1 din HCL nr.85/29.11.2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare » ; 

8.Informare privind « Solicitarea unor socetati comerciale din orasul Brezoi, 
judetul Valcea privind scaderea impozitului pe teren si constructii de la 1,5%, la 0,3% 
asa cum este in Municipiul Ramnicu V aleea»; 

9.Diverse. 
Dl. Presedinte arata ca este si o completare la ordinea de zi, cu proiectul de 

hotarare privind aprobarea tarifului de salubrizare de 18,47 lei cu TV A, pentru persoana 
fizica/luna, 29,55 lei/gospodarie/luna ( cel putin 2 persoane) cu TVA si 141,08 
lei/m.c./luna, fara TV A pentru persoana juridica 
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 al sedintei ordinare din data de 28.11.2019. 
Dl. consilier local Dulcea Eugen arata ca in procesul verbal nu se regaseste 

problema cimitirului eroilor din satul Calinesti, problema ridicata da dansul in sedinta 
din noiembrie, 2019. 

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot punctul respectiv al ordinii de zi, care se 
voteaza cu 9 voturi "pentru" si 6 impotriva". 
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Dl Secretar arata ca, desi punctul a fost votat, pentru sedinta ordinara viitoare va reface 
procesul verbal, conform celor solicitate de dl. consilier local Dulcea Eugen si il va 
prezenta ,astfel refacut, in prima sedinta ordinara. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, Alegerea 
presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni" ; 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

Constatand, ca nu sunt discutii asupra punctului de pe ordinea de zi, Domnul 
Presedinte arata ca urmeaza a fi presedinte de sedinta, in perioada ianuarie-martie, 2020 
dl. consilier local Chirtoc Constantin si supune la vot proiectul de hotara rerespectiv, 
care se aproba in unanimitate, cu 15 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, Mandatarea 
reprezentantului Oraşului Brezoi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "APA Vâlcea" şă aprobe retragerea Comunei Stroeşti, încheierea 
actelor adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei şi împuternicirea 
Preşedintelui Asociaţiei pentru semnarea acestora". 

Dl.Presedinte de sedinta intreaba daca retragerea comunei Stroesti din ADI APA 
Val cea ar avea repercursiuni asupra progrrunului de dezvoltare, cum afecteaza celelalte 
localitati, membre in asociatie. 

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

unanimitate, cu 15 voturi "pentru" ale consilierilor prezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, "" Stabilirea 
impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2020"; 
Dl. Presedinte arata ca, in principiu , pentru anul 2020 nu au fost majorate taxele si 

. Consilier Petrescu :Florinet arata ca taxele pentru viza transportului in regim 
de TAXI sunt "modice" si propune cresterea acesteia la un cuantum de 100 lei. 

Comisiile de specialitate au votat "favorabil" proiectul de hotarare. 
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare respective cu propunerea d-lui 

consilier Petrescu privind cresterea la 100 lei a taxei pentru viza anuala, pentru transportul 
in regim de TAXI, care se voteaza in unanimitate, cu 15 voturi"pentru" ale consilierilor 
prezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, " Rectificarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul2019". 

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 "pentlu" ale consilierilor prezenti. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 7 de pe ordinea de zi Modificarea 
art.3.1 din HCL nr. 85/29.11.2019, cu modificarile si completarile ulterioare » ; 

Comisia de Urbanism nu a avizat favorabil acest proiect al ordinii de zi. 
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare respectiv, care se respinge , cu 

9 voturi impotriva si 6 "pentru". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv 
Informare privind « Solicitarea unor societati comerciale din orasul Brezoi, judetul 
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V aleea privind scaderea impozitului pe teren si constructii de la 1 ,5%, la 0,3% asa cum 
este in Municipiul Ramnicu V aleea»; 
Dl.Presedinte da citire petitiei semnata de reprezentantii mai multor firme comerciale, 
care functioneaza pe raza orasului Brezoi, care solicita micsorarea impozitului pe teren 
si constructii de la 1,5% la 0,3%, astfel cum se aplica in municipiul Rm.Valcea. 
Dl.Dumitrescu arata ca trebuie sa se faca o distinctie intre apartamente si consttuctiile 
de sine statatoare. Mai arata ca cetatenii proprietari ai apartamentelor au suportat 
anveloparea. 

Dl. Deacnu Sandu arata ca majoritatea persoanelor juridice semnatare a petitiei 
nu au sediul la bloc. 

Dl.Dulcea arata ca a mai fost o informare de acest gen. 
Dl. Pesedinte de sedinta trece la punctul din completarea ordinii de zi, respectiv 

proiectul de hotarare privind aprobarea tarifului de salubrizare de 18,47 lei cu TVA, 
pentru persoana fizica/luna, 29,55 lei/gospodarie/luna (cel putin 2 persoane) cu TVA si 
141,08lei/m.c./luna, fara TVA pentru persoana juridica. 

Dl.Dulcea arata ca cetatenii orasului Brezoi ar trebui sa suporte un tarif de 
salubrizare mai mic, orasul Brezoi aflandu-se mai aproape de depozitul de deseuri. 

Dl. Petrescu arata ca solicitarea operatorului de salubrizare nu are o nota de 
fundamentare temeinica. 

Dl.Dulcea arata ca nu mai poate justifica cetatenilor si aceasta majorare a taxei. 
Dl.Viceprimar arata ca aceasta crestere este determinata de taxa de infrigement 

pe care trebuie sa o suporte Romania si implicit operatorii de salubrizare. 
Dl. Spiru intreaba cand s-a facut licitatia pentru achizitionarea serviciului de 

salubrizare trebuia aleasa alta firma de salubrizare, la care sa platim mai putin. 
Comisiile · si Urbanism nu avizeaza favorabil acest proiect de 

hotatare. 
Dl. Presedinte de sedinta supune la vot punctul respectiv al ordinii de zi, care se 

respinge cu 14 voturi impotriva si o ,,abtinere" a d-lui viceprimar Busu Adrian. 
Dl.Presedinte trece la probleme de interes local. 

Dl.Presedinte da citire petitiei domnului Radu Marius, care solicita schimbarea 
incadrarii in zona de impozitare a terenurilor dumnealui, intrucat acestea s-ar afla in 
vecinatatea statiei de sortare si acest fapt ar duce la deprecierea terenurilor. 

Dl.Deaconu Viorel, cetatean al orasului Brezoi intreaba cum poate afla ordinea 
de zi penttu sedintele de consiliu local. 

Dl.secretar raspunzandu-i, arata ca, mai inainte cu 3 zile de sedinta, se afiseaza 
anuntul cu ordinea de zi. 

Dl.Radu Nicolae, cetatean al orasului Brezoi ridica problema spatiilor verzi unde 
se joaca copii si ca jandarmii nu au luat nicio masura. 

Dl.consilier Traistaru Ion arata ca in zona de colectare a gunoiului a aparut o 
groapa. 

Dl Viceprimar arata ca, groapa urmeaza a fi acoperita si cimentata. 
Dl.consilier Lungu Gheorghe arata ca lipseste semnul de circulatie de la Truica 

de limitare la 7 tone. 
Dl Viceprimar arata ca acesta va fi montat in locul adecvat. 

3 



Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta ordinara a Consiliului Local 
Brezoi, din data de 28 noiembrie , 2019. 

Presedinte de sedinta 
Chenic Gheorghe 

Secretar 

~~ae 
Consilier juridic 

Popes~amona 
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