ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 24.09.2015, orele 15,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 194 din 18.09.2015 a
Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului
Local al comunei Breaza.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 8 consilieri locali, din
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenteaza dl.
Bogza Viorel (aflandu-se in concediu de odihna), motivat dl. Botea Vasile si
dl. Paun Irinel.
La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adrian Druga, primarul
comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen
legal de catre doamna Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin
intermediul avizierului si cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al
Consiliului Local al comunei Breaza;
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2015;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului - Cadru de
functionare a pietei;
6. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei sunt
deschise de catre dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, 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 8 consilieri locali.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 27.08.2015, cu mentiunea ca acesta a fost
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces verbal
afisat si la avizierul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 6 voturi
pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data
de 27.08.2015 in forma prezentata.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, adreseaza
rugamintea domnului Badina Ioan, presedintele sedintei, sa preia conducerea
lucrarilor.
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Domnul consilier Badina Ioan, presedintele sedintei supune votului
celorlalti consilieri cele 6 puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata
cu inca 2 proiecte de hotarare suplimentar, si anume:
1. Proiect de hotarare privind inchirierea unor cladiri si terenul aferent
in satul vispesti com. Breaza;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri
proprii si subventii pe anul 2015.
Cu 6 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
Domnul consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune
inceperea discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune
atentiei domnilor consilieri al 2-lea punct al acesteia, respectiv Proiect de
hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
comunei Breaza. Se da citire proiectului de hotarare. Dl. consilier Badina
Ioan invita la propuneri. Dl. consilier Chelaru Eduard il propune pe dl.
Mocanu Victor Marin.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 6 voturi pentru .
Avand in vedere ca la sedinta participa la acest moment numai 6
consilieri locali, dl. Adrian Druga - primarul comunei Breaza, propune ca
proiectele de hotarare privind rectificarea bugetului local si a listei de
investitii sa fie puse in discutie mai tarziu pentru a se putea intruni
cvorumul, in situatia in care ar ajunge si domnii consilieri care intarzie.
Prin urmare, domnul consilier Badina Ioan, presedintele sedintei,
supune atentiei domnilor consilieri al 5-lea punct de pe ordinea de zi,
respectiv Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu de
functionare a pietei. Se da citire proiectului de hotarare.
Se da cuvantul d-lui. Adrian Druga, primarul comunei, care prezinta
anexa la proiectul de hotarare. Precizeaza ca deschiderea pietei este
programata pentru ziua de 3 octombrie. S-au terminat lucrarile in marea lor
parte. Saptamana viitoare urmeaza sa ne mai ocupam de ceea ce a ramas,
respectiv sa montam indicatoare de ocolire pe la bazin in ziua pietei, gardul,
etc.
Dl. consilier Mocanu Victor Marin propune sa fie cooptati
comerciantii si producatorii, chiar si chirii mai mici la inceput, iar in prima
zi la deschidere sa fie gratuit.
Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, informeaza ca s-au
efectuat si distribuit afise si invitatii. Solicita sprijin pentru popularizare si
afisare. Propune ca si chirii:
- 5 lei/Taraba/zi
- alte suprafete 3 lei/mp/zi
- 10 lei/caruta sau autoturism
- 15 lei /autofurgoneta
- 20 lei/autoutilitara pana la 3.5t
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- camioane, remorci de camioane 5 lei/mp.
Pentru comercializarea produselor in hala, dl Primar propune
urmatoarele chirii:
- 1 vitrina frigorifica - 15 lei/mp/zi
- la peste - bazin 15 lei/zi
- taxa de cantar - 5 lei/zi
Pentru curatenie apreciaza ca pot fi folosite persoane care trebuie sa
efectueze ore la Legea nr. 416/2001, considerand ca ar fi potriviti dl.
Buceanu Eugen si dl. Petrica Amareanu.
Pentru administrator precizeaza ca deocamdata nu avem disponibilitati
financiare, dar se poate ocupa dl. viceprimar sau dumnealui personal.
Dl. consilier Croitoru Georgian se ofera voluntar pentru administrarea
pietei in mod gratuit.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru.
In continuare, domnul consilier Badina Ioan, presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor consilieri Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului local pe anul 2015. Dl. consilier Badina Ioan da citire proiectului
de hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, informeaza ca a
fost alocata suma de 50.000 lei pentru reabilitarea drumurilor din extravilan.
Aceasta suma trebuie sa se reflecte in cadrul bugetului local, ea trebuie
cheltuita, in caz contrar banii sunt luati inapoi.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru .
Mai departe, domnul consilier Badina Ioan, presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor consilieri doua proiecte de hotarare de pe ordinea
de zi, repectiv: Proiectul de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe
anul 2015 si Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de
venituri proprii si subventii pe anul 2015. Se da citire proiectelor de hotarari,
iar primarul comunei – dl. Adrian Druga informeaza ca sunt valabile
aceleasi explicatii de mai sus, fiind vorba tot de suma de 50.000 lei.
Dl. Primar propune reabilitarea cu piatra Sparta a urmatoarelor
drumuri:
- in Greceanca fiind locul mai la ses 2-3 masini vor fi suficiente;
- in Breaza pe vale nu sunt probleme;
- la Valeanca e foarte buna strada;
- la Vispesti spre dl. Negoita cu 2-3 masini vom rezolva problema, iar
pe strada cu cimitirul de la Scoala Vispesti in jos vor fi necesare 10 masini.
- la Badeni va fi nevoie de traverse.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare
sunt supuse votului domnilor consilieri si adoptate cu 8 voturi pentru .
Fiind introdus ca urgenta pe ordinea de zi, dl. consilier Badina Ioan
abordeaza Proiectul de hotarare privind inchirierea unor cladiri si terenul
aferent in satul Vispesti com. Breaza. Secretarul comunei informeaza ca la
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sedinta anterioara a fost aprobata o cerere de inchiriere a 2000 mp teren si
100 mp cladire la fostul Sector Zootehnic Vispesti. Aceasta hotarare
stabileste cadrul pentru organizarea si desfasurarea licitatiei de inchiriere. Ca
si comisie sunt propusi :
- Presedinte - dl. Bogza Viorel
- Membri - dl. Chelaru Eduard si dl. Lache Constantin.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare
sunt supuse votului domnilor consilieri si adoptate cu 8 voturi pentru .
La ultimul punct al ordinii de zi ,,Alte probleme ale activitatii
curente” au fost urmatoarele interventii:
1. Solicitare scutire taxa gunoi a d-lui. Frusinoiu Constantin. Se respinge
cu 8 voturi pentru.
2. Se da citire cererilor d-lui. Badina Ioan. In prima cerere dl. Badina
solicita documentatia de atribuire, contracte si situatii de lucrari de la
reabilitarea Gradinitei situate in Scoala Greceanca. Dl. Primar prezinta
in cadrul sedintei toata documentatia pe care a solicitat-o dl. Badina
Ioan. In a doua cerere, prin care solicita amplasarea a doua treceri de
pietoni si a indicatoarelor pentru reducerea vitezei in zona Scolii
Breaza si in zona Pietei. Dl. Adrian Druga prezinta documente care
atesta efectuarea demersurilor in acest sens la Consiliul Judetean
Buzau.
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

SECRETARUL COMUNEI,
UNGUREANU CARMEN
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