ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 27.08.2015 orele 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 165/21.08.2015
a primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a
Consiliului Local al comunei Breaza.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali din
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local, absentand
motivat dl. Chelaru Eduard (sustinerea unui examen necesar activitatii sale
profesionale).
La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adrian Druga, primarul
comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei.
Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunostinta
publica in termen legal de catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei prin intermediul avizierului si cuprinde:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea instrumentarii proiectului
« Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local prin modernizarea
drumului DC 188 si DS 34, comuna Breaza, judetul Buzau »;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea instrumentarii proiectului
« Modernizare drumuri de interes local in comuna Breaza, judetul
Buzau »;
4. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului public
al com. Breaza, jud. Buzau;
5. Proiect de hotarare privind acordarea ajutoarelor sociale de urgenta
in situatii deosebite, altele decat cele prevazute la art. 28 alin. (2) din
Legea nr. 416/2001;
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
7. Proiect de hotarare privind insusirea referatului de disponibilizare
pentru mijlocul fix - bazin ;
8. Proiect de hotarare privind privind modificarea evidentei fiscale
curente organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau ;
9. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Breaza sunt
deschise de catre dl. Adrian Druga, primarul comunei, care anunta ca
sedinta este legal constituita, fiind convocata in termen legal prin dispozitie,
apoi anunta cvorumul sedintei. Din numarul total de 11 membri ai
consiliului local sunt prezenti 10 consilieri locali.
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In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza
rugamintea d-lui. Badina Ioan, presedintele sedintei sa preia conducerea
lucrarilor.
Dl. Consilier Badina Ioan supune votului celorlalti consilieri cele 9
puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 2 proiecte de
hotarare suplimentare, si anume:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare cu
ANAF in vederea schimbului de informatii intre ANAF si UAT com.
Breaza;
2. Proiect de hotarare privind inregistrarea UAT com. Breaza, jud.
Buzau in Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si
Impozitelor.
Cu 8 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 30.07.2015, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de
catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat
pe site-ul comunei si afisat la sediul primariei comunei Breaza, judetul
Buzau.
Cu 8 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 30.07.2015.
Dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei
domnilor consilieri al doilea punct al acesteia, respectiv Proiect de hotarare
privind aprobarea instrumentarii proiectului « Imbunatatirea retelei de
drumuri de interes local prin modernizarea drumului DC 188 si DS 34,
comuna Breaza, judetul Buzau ». Dl. consilier Badina Ioan da citire
proiectului de hotarare. Primarul comunei, dl. Adrian Druga, prezinta
anexele la proiectul de hotarare si ofera explicatii .
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi pentru.
In continuare, dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune
atentiei domnilor consilieri punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect
de hotarare privind aprobarea instrumentarii proiectului « Modernizare
drumuri de interes local in comuna Breaza, judetul Buzau ». Se da citire
proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza,
prezinta anexele la proiectul de hotarare. De asemeni, informeaza asupra
drumurilor care fac obiectul proiectului cu precizarea ca toate se
intersecteaza cu DJ 205 si acced la magistrala de apa.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi pentru.
Dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de
hotarare privind modificarea inventarului domeniului public al com. Breaza,
jud. Buzau. Se da citire proiectului de hotarare. Primarul comunei ofera
2

explicatii : in urma ridicarilor topo au reiesit alte lungimi pentru DS 17, DS
63 si DS 106. Totodata, proiectul privind amenajarea pietei fiind finalizat,
trebuie sa includem in inventarul domeniului publiccaracteristicile fizice si
tehnice, dar si valoarea totala rezultata din toate cheltuielile propiectului.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru.
In continuare, dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune
atentiei domnilor consilieri punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect
de hotarare privind acordarea ajutoarelor sociale de urgenta in situatii
deosebite, altele decat cele prevazute la art. 28 alin. (2) din Legea nr.
416/2001. Se da citire proiectului de hotarare. Secretarul comunei, d-na.
Ungureanu Carmen, precizeaza ca art. 28 alin. (2) prevede ca se pot
acorda ajotoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii
de necesitate cauzate de calamitati natural, incendii, accidente, precum si
in alte situatii deosebite stabilite prin hotararea consiliului local. Avand in
vedere situatiile diverse cu care ne confruntam, in care cetatenii comunei
sunt aflati in stituatii deosebite de saracie si/sau solicita ajutor pentru copii
lor bolnavi, am analizat problematica impreuna cu d-na. Boarcas Carmen
Steliana, inspector cu atributii in asistenta sociala, si am propus d-lui.
primar suplimentarea cazurilor in care se pot acorda ajutoare sociale de
urgenta cu urmatoarele situatii deosebite, astfel:
- stare avansata de boala,
- handicap grav,
- situatii de dificultate sociala (saracie, izolare).
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru.
Mai departe, dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune
abordarea punctului 6 de pe rodinea de zi, respectiv Proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. Se da citire proiectului de
hotarare, iar dl. Adrian Durga, prezinta anexa la acesta. Secretarul
comunei prezinta cele doua drese ale DGFP Buzau, prin care s-a alocat
suma de 27.000 lei pentru invatamant in vederea finantarii hotararilor
judecatoresti, respectiv s-a alocat la capitolul cheltuieli de personal suma
de 34.000 lei, din care 27.000 lei pentru invatamant, iar 7.000 pentru
primarie.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare
sunt supuse votului domnilor consilieri si aprobate cu 10 voturi pentru.
In continuare, dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune
atentiei domnilor consilieri punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect
de hotarare privind insusirea referatului de disponibilizare pentru mijlocul fix
- bazin . Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta, respectiv
referatul de disponibilizare. Secretarul comunei precizeaza ca, in urma
cererii formulate de dl. Chirbea Constantin, prin care solicita cumpararea
unui bazin metallic dezafectat, am verificat evidentele noastre si am
constatat ca acest bazin nu este inregistrat. Pentru acest motiv, dl.
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viceprimar, Bogza Viorel, s-a deplasat pe teren, a identificat bazinul
metallic in cauza si dupa intocmirea procesului-verbal nr. 951/15.07.2015,
acesta a fost inregistrat in contabilitate. S-a putut astfel stabili ca durata
maxima de functionare este de 12 ani in cazul unui astfel de mijloc fix.
Avand in vedere ca probabil in anul 1989 functiona, luand ca reper acest
an, constatam ca s-au scurs 26 ani, deci cu mult mai mult de 12 ani, avand
deci o uzura de 100%. Urmeaza a se intocmi comisia de casare si a se
valorifica mijlocul fix.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru.
Dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de
hotarare privind privind modificarea evidentei fiscale curente organizate la
nivelul com. Breaza, jud. Buzau . Se da citire proiectului de hotarare. D-na.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca aici este vorba
despre o scadere a amenzilor d-lui. Bogasiu Nicusor, in cuantum de 1600
lei, ca urmare a constatarii prescriptiei prin hotarare judecatoreasca
definitiva si irevocabila. Precizeaza, de asemeni, ca nerespectarea unei
hotarari judecatoresti definitive si irevocabile reprezinta infractiune.
Primarul comunei ofera explicatii: cele doua amenzi sunt data in anul 2002.
Pana in anul 2007, spre sfarsit, amenzile au fost prelucrate de DGFP
Buzau, dupa care au fost predate toate odata pe baza de protocol. In cazul
acestor amenzi a fost o perioada scurta care a determinat implinirea celor 5
ani in care se poate cere executarea silita.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru.
In continuare, dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune
atentiei domnilor consilieri punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect
de hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare cu ANAF in
vederea schimbului de informatii intre ANAF si UAT com. Breaza. Se da
citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. Secretarul comunei
prezinta detalii referitoare la participarea UAT com. Breaza in vederea
realizarii proiectului “Implementare solutii e-guvernare la nivelul judetului
Buzau pentru eficientizarea serviciilor publice oferite catre cetateni”, SMIS
48373. Este necesar a se incheia acest protocol de cooperare cu ANAF
prin Administratia Fiscala Judeteana Buzau, pentru schimb de informații în
formă dematerializată (ANAF accesează la UAT com. Breaza date despre
patrimoniu și creanțe, iar UAT com. Breaza accesează date similare din
sistemul informatic dedicat al ANAF).
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru.
Mai departe, dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune
abordarea punctului 10 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotarare
privind inregistrarea UAT com. Breaza, jud. Buzau in Sistemul National
Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor. Se da citire proiectului de
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hotarare. Secretarul comunei precizeaza ca informatiile oferite anterior sunt
valabile si in acest caz. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, explica faptul
ca aceasta procedura va veni in sprijinul cetateanului, al celui care nu se
afla in comuna si care prefera sa plateasca astfel.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare
sunt supuse votului domnilor consilieri si aprobate cu 10 voturi pentru.
La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii
curente” , dl. Badina Ioan da citire cererii depuse de dl. Stoica Stefan, prin
care solicita inchirierea a 2000 m teren si 100 mp cladire (fost grajd) in
incinta fostului CAP Vispesti. Se supune la vot si se obtin 10 voturi pentru.
Dl. Primar informeaza ca s-au alocat sume pentru reabilitarea
drumurilor si propune achizitionarea de piatra sparta in acest scop. In satul
Greceanca sunt 2 drumuri, dar la Breaza, Badeni si Vispesti va intra mai
mult material.
Dl. consilier Croitoru Georgian apreciaza ca daca nu este compactata
piatra apa o v acara la ploaie intrucat drumurile nu sunt drepte.
Dl. Primar informeaza ca un cilindru compactor va dubla pretul
lucrarii.
Dl. consilier Negoita Mihai apreciaza ca totusi asa se aseaza mai
bine piatra.
Dl. Primar lasa la aprecierea consilierilor locali, precizand ca daca
este mai ieftin aducem 20 de masini de piatra, iar termenul in care trebuie
aprobat este de doar 1 saptamana.
Dl. consilier local Badina Ioan se intereseaza de cate persoabe sunt
beneficiare ale Legii nr. 416/2001. Dl. Viceprimar - Bogza Viorel raspunde
ca 58 de persoane, care in prezent plombeaza cu asphalt la Badeni. S-au
cumparat 80 de saci de material.
Dl. Primar apreciaza ca pentru tot drumul DC 188 ar fi nevoie de
1000 de saci.
Dl. consilier Croitoru Georgian propune alocarea sumei de 50.000 lei
pentru reabilitarea DC 188, aceasta reprezentand intrega suma alocata
comunei Breaza. Motiveaza ca drumul este foarte rau, mereu ajunge cu
masina in service.
Dl. Primar afirma ca sunt cereri de plombare in toata comuna si se
incearca solutionarea tuturor cererilor. Aceasta este o situatie este
generalizata la nivelul comunelor, nu este comuna Breaza o exceptie. De
exemplu Consiliul Judetean a propus pentru Breaza 4 km de imbracaminte
asfaltica pe DJ 205. De unde pana unde ? Propusesem de la Valeanca
spre centru, dar hotarati dvs. daca doriti pentru Badeni.
Dl. consilier Mocanu Victor Marin propune piatra concasata pe
drumul de la Valeanca spre Sahateni, dar dl. Primar informeaza ca acel
drum nu apartine comunei Breaza.
Dl. consilier Lache Constantin precizeaza ca aprox. 60 m apartine
comunei noastre, restul nu.
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Dl. Primar lanseaza consilierilor locali invitatia de a merge impreuna
sa vada drumurile de la Badeni. Reparatiile s-au inceput de la biserica in
jos, pana unde am reparat anul trecut.
Dl. consilier Dobre Lucian este de parere ca asa cum s-a facut in rest
sa se faca si la Badeni, fara diferente, in mod egal.
Dl. consilier Croitoru Georgian solicita celorlalti consilieri sa gaseasca
o solutie impreuna. Solicita angajamentul d-lui viceprimar, angajament pe
care il primeste.
Dl. consilier Paun Irinel informeaza ca toate capacele de la canalizare
au fost date peste cap, dar dl. Primar mentioneaza ca in acea perioada se
lucra la ele.
In incheiere, domnul consilier Badina Ioan, presedintele sedintei,
declara inchise lucrarile sedintei, multumind tuturor pentru colaborare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua)
exemplare, spre cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
BADINA IOAN

SECRETAR,
UNGUREANU CARMEN
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