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PROCES VERBAL
Al ședinței consiliului local Brezoaele din data de 17/01/2014
Lucrările acestei ședințe au fost deschise de către secretarul comunei:
Domnilor consilieri ați fost convocați sa participate la lucrările acestei ședințe extraordinare prin
Dispoziția Primarului nr. 16 din 14/01/2014.Din consultarea condicii de prezenta rezulta ca sunt prezenți toti
consilieri .
La lucrările acestei ședințe participa domnul Primar ,Tudorache Nicolae și domnul referent contabil
ȘERBU ION
Ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire Copii ( Centru de zi) in comuna
Brezoaele sat Brezoaele judetul Dambovita
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Ingrijire
Copii ( Centru de zi) in comuna Brezoaele sat Brezoaele judetul Dambovita precu si organigrama acestuia
3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetuui local in anul 2014
4. Diverse .
Este întrunit cvorumul pentru adoptarea proiectelor de hotărâre care figurează pe ordinea de zi:
Lucrările acestei ședințe sunt conduse de domnul PATRASCU ION .
Domnul președinte supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 20/12/2013 , proces verbal
care este adoptat cu unanimitate de voturi ( 13 voturi pentru).
Domnul președinte supune la vot ordinea de zi , care se adoptă cu 13 voturi pentru (unanimitate).
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi .
Domnul primar solicita discutarea prima data a proiectului de hotarare privind utilizarea excedentului
bugetului local
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului referent contabil care aduce la cunostinta
consiliului local Brezoaele ca a rezultat un excedent din anii precedenti de 244 mii lei , care se doreste a fi
utilizat dupa cum urmeza 100 mii lei pentru finantarea investiei masura 322 , 50 mii lei pentru finantarea
investitiei alimentare cu apa si canalizare in comuna Brezoaele, precum si 94 mii lei pentru finantarea
cheltuielilor de investitii Reabilitare Drumuri de Interes Local
Domnul presedint de sedinta intreaba daca sunt inscrieiri la cuvant , nu sunt, supune la vot acest
proiect de hotarare , se voteaza cu 13 voturi pentru , 0 impotriva , 0 abtineri , devenund HCL nr. 1/2014
Se trece la discutarea celui de-al doilea punct al ordinii de zi si anume proiect de hotarare privind
Aprobarea Infiintarii ^ Centrului de Ingrijire copii ( Centru de zi) precum si a regulamntului de organizare si
functionare si a organigramei acestuia.
Domnul secretar prezinta acest proiect de hotarare care aduce la cunostint Consiliului Local
Brezoaele faptul ca pentru a finaliza investitia derulata pe masura 322 fonduri europene , centrul de ingrijire
copii construit trebuie infiintat si trebuie sa i se aprobe un regulament de organizare si functionare precum si
o organigrama.
Regulametul de organizare si functionare cuprinde masuri generale de functionare a unei institutii de
asistenta sociala care va functiona dupa prevederile O.G. 68/2003 privind serviciile sociale . Beneficiarii unei
astfel de centru sunt copii de varsta scolara primara din comuna noastra. Obiectivele principale ale acestui
centru sunt : reducerea absenteismului scolar, imbunatatirea rezultatelor scolare si imbunatatirea nivelului
de viata si de informare .
Referitor la structura personalului ce se doreste a fi implicat in acesta activitate este formata dintr-un
ingrijitor si un invatator. Functia de administrator al acestui centru o va ocupa o persoana din executivul
Primariei , prin delegare de atributii.
Domnul primar anunta ca doreste sa le asigure o masa calda pentru copii care frecventaza aceste
cursuri. Domnul consilier Dragomir intraba daca nu vor fi probleme referitoare la autorizarea sanitara pentru
localurile care pregatesc mancarea. Domnul primar raspunde ca acelasi lucru au facut si cei de la Poiana ,
centrul functioneaza .
Pentru inceput sa-i dam drumul cu un singur cadru didactic si daca vom avea inscrieri suficiente vom
angaja si pe cel de-al doilea.
Domnul primar doreste ca pregatirea mancarii sa se efectueze de ingrijitor.
Domnul consilier Dragomir intraba care este rolul ONG-ului in functionarea acestui centru . Domnul
secretar raspunde ca in baza contractului de asociere Asocialtia Socio Culturala Brezoaele va asigura
personal numai pentru diverse cursuri distractiv educative , Primariei Brezoaele revenind obligatia de a
sigura personalul specializat si resursele financiare functionarii centrului.

Domnul presedite de sedinta intraba daca mai sunt inscrieri al cuvant , nu sunt , supune la vot ,
prezentul proiect de hotarare se adopta cu 13 voturi pentru, 0 impotriva , 0 abtineri, devenind HCL nr.
2/2014
Se trece la punctul Diverse.
Domnul consilier Stan Costel doreste refacerea parcarii din fata Primariei , domnul presedinte de
sedinta Patrascu Ion aduce la cunostinta consiliului local faptul ca in punctul * Nencu* cei de la Slobozia
Moara au intrata terenurile in localitatea nostra tulburandu-ne posesia.
Având in vedere ca numai sunt probleme de discutat domnul președinte declara lucrările acestei
ședințe încheiate.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
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