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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

Incheiat astazi 08.10.2015 orele 09.00 cu ocazia sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Breaza 

 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 210/06.10.2015 a 

primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului 
Local al comunei Breaza. 

La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 9 consilieri locali din totalul 
celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local, absenti fiind: dl. Badina 
Ioan si dl. Croitoru Georgian. 

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 extraordinare 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 revocarea unor hotarari ale Consiliului Local 

al comunei Breaza; 
3. 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 » ; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea instrumentarii proiectului 
« Modernizare drumuri de interes local in comuna Breaza, judetul 
Buzau » ; 

5. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 58/27.08.2015 privind 
modificarea inventarului domeniului public al comunei Breaza, judetul 
Buzau ; 

6. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului public al 
comunei Breaza, judetul Buzau ; 

7. Proiect de hotarare privind prelugirea valabilitatii Planului Urbanistic 
General al comunei Breaza, judetul Buzau ; 

8. Alte probleme ale activitatii curente. 
Lucrarile sedintei extraordinare 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 9 consilieri locali.  

Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 24.09.2015, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre 
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presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat si la avizierul 
primariei comunei Breaza, judetul Buzau. 

Cu 9 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 24.09.2015. 

In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza rugamintea d-
lui. Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei sa preia conducerea lucrarilor. 

Dl. Mocanu Victor Marin supune votului celorlalti consilieri cele 8 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 Documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventie « Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local 
prin modernizarea drumurilor DC 188 si DS 34, comuna Breaza, judetul 
Buzau» si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei; 

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea Documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventie « Modernizare drumuri de interes local in comuna 
Breaza, judetul Buzau » si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. 

     Cu 9 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma suplimentata. 
Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, propune inceperea 

discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor 
consilieri al doilea punct al acesteia, respectiv « Proiectul de hotarare privind 
revocarea unor hotarari ale Consiliului Local al comunei Breaza ». Dl. Adrian 
Druga, primarul comunei, informeaza ca AFIR Constanta solicita alte forme ale 
hotararilor consiliului local pentru HCL nr. 56 si 57/27.08.2015, iar DC 200 
(radiat prin HCL nr. 35/30.06.2015 intrucat din eroare s-a considerat ca nu 
exista) se impune a fi mentinut cu precizarea ca nu face legatura intre DJ 205 si 
satul Badeni, ci intre DJ 205 si DC 188 inainte de intrarea in satul Badeni. Se da 
citire proiectului de hotarare.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu 
9 voturi pentru.  
 Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, supune discutiei 
domnilor consilieri  « Proiectul de hotarare privind implementarea proiectului 
« Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local prin modernizarea drumului 
dc 188 si DS 34, comuna Breaza, judetul Buzau ». Dl. Consilier Mocanu Victor 
Marin da citire proiectului de hotarare. Dl. Primar face precizarea ca anexele 
raman aceleasi cu cele aprobate in luna august cu HCL nr. 56, respectiv 
fundamentarea necesitatii, lungimea drumurilor propuse, drumuri laterale, 
suprafata drumurilor, denumirea intersectiilor ce vor fi modernizate (DJ 205 la 
un capat, iar unul cu DC 200), investitii sociale si de interes public, agenti 
economici de-a lungul drumurilor cu adresa si activitate desfasurata, indicatorii 
proiectului.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu 
9 voturi pentru.  

In continuare dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, 
supune discutiei domnilor consilieri  « Proiectul de hotarare privind 
implementarea proiectului « Modernizare drumuri de interes local in comuna 
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Breaza, judetul Buzau ». Dl. Consilier Mocanu Victor Marin da citire proiectului 
de hotarare si anexelor. Dl. Primar face precizarea ca motivarea necesitatii 
aprobarii prezentului proiect de hotarare este similara cu cea de la proiectul de 
hotarare anterior.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu 
9 voturi pentru.  

D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza, precizeaza ca 
punctul 5 de pe ordinea de zi , respectiv “Proiectul de hotarare pentru modificarea 
H.C.L. nr. 58/27.08.2015 privind modificarea inventarului domeniului public al 
comunei Breaza, judetul Buzau », se retrage de pe ordinea de zi datorita timpului 
scurt de pregatire a proiectului de hotarare si, implicit, a documentarii 
insuficiente.  

Mai departe dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, 
supune discutiei domnilor consilieri  « Proiectul de hotarare privind modificarea 
inventarului domeniului public al comunei Breaza, judetul Buzau  ». Dl. Consilier 
Mocanu Victor Marin da citire proiectului de hotarare. Dl. Primar face precizarea 
ca la DS 112 s-au finalizat lucrarile, iar pentru DC 200 se impune a fi inregistrate 
caracteristicile intrucat acestea nu figurau in inventarul domeniului public 
(lungime, puncte de intersectie).  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu 
9 voturi pentru.  

D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza, precizeaza ca 
punctul 7 de pe ordinea de zi , respectiv “Proiect de hotarare privind prelugirea 
valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Breaza, judetul Buzau  », se 
retrage deoarece PUG-ul comunei Breaza este valabil inca pana la 30.12.2015, 
iar actul normativ de prelungire a termenului de valabilitate a PUG-ului nu a fost 
adoptat inca, acest proiect de hotarare fiind retras de pe ordinea de zi ca si 
prematur. 

Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, supune discutiei 
domnilor consilieri  « Proiect de hotarare privind  aprobarea Documentatiei de 
avizare a lucrarilor de interventie « Imbunatatirea retelei de drumuri de interes 
local prin modernizarea drumurilor DC 188 si DS 34, comuna Breaza, judetul 
Buzau» si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ». Se da citire proiectului 
de hotarare, iar dl. Adrian Druga-primarul comunei Breaza- prezinta anexele la 
acesta, respectiv documentatia si indicatorii proiectului  « Imbunatatirea retelei de 
drumuri de interes local prin modernizarea drumurilor DC 188 si DS 34, comuna 
Breaza, judetul Buzau». 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu 
9 voturi pentru.  

Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, supune discutiei 
domnilor consilieri  « Proiect de hotarare privind  aprobarea Documentatiei de 
avizare a lucrarilor de interventie « Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Breaza, judetul Buzau » si a indicatorilor tehnico-economici ai 
investitiei». Se da citire proiectului de hotarare, iar dl. Adrian Druga-primarul 
comunei Breaza- prezinta anexele la acesta, respectiv documentatia si indicatorii 
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proiectului  « Modernizare drumuri de interes local in comuna Breaza, judetul 
Buzau ». 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu 
9 voturi pentru.  

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii 
curente” . 

Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza pentru aprobarea sumelor 
necesare decontarii navetei cadrelor didactice pe luna septembrie . Se supune la 
vot si se aproba cu 9 voturi pentru. 

In incheiere dl. Mocanu Victor Marin, 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,     SECRETAR, 
MOCANU VICTOR MARIN                             UNGUREANU CARMEN

    


