ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 26.01.2016, orele 15.00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 12 din 15.01.2016 a
Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului
Local al comunei Breaza.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 11 consilieri locali,
din totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local.
La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adrian Druga, primarul
comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza.
Invitat : dl. Oprea Cristinel, sef de post la Postul de Politie 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 aprobarea bugetului local al comunei
Breaza, judetul Buzau pentru anul 2016;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul
2016;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri
proprii si subventii pentru anul 2016;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de achizitii
publice pentru anul 2016;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de
functii pentru personalul din cadrul U.A.T. Breaza, jud. Buzau
pentru anul 2016;
7. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local
in cursul anului 2016;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si de
lucrari de interes local pe anul 2016;
9. Proiect de hotarare privind inchirierea unor cladiri si terenul aferent
in satul Vispesti, com. Breaza;
10.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor
microcipuri in vederea identificarii cainilor cu stapan de pe raza
com. Breaza, jud. Buzau;
11.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 11.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al
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sedintei ordinare din data de 14.12.2015, cu mentiunea ca acesta a fost
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces
verbal postat si la avizierul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu
11 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei
ordinare din data de 14.12.2015 in forma prezentata.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza,
adreseaza rugamintea domnului Dobre Lucian, presedintele sedintei, sa
preia conducerea lucrarilor.
Domnul consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei supune
votului celorlalti consilieri cele 11 puncte de pe ordinea de zi, care a fost
completata cu inca 2 proiecte de hotarare suplimentar, si anume:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Aqua Breaza
S.R.L. pe anul 2016;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr.
1/15.01.2016 la contractul de mandat nr. 505/2014 incheiat cu
administratorul S.C. AQUA Breaza S.R.L..
Cu 11 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
Domnul Adrian Druga, primarul comunei, propune sa se acorde
cuvantul invitatului, propunere aprobata. Astfel, domnul Oprea Cristinel
informeaza asupra situatiei infractionale in comuna Breaza. Ridica
problema furturilor. Cetatenii reclama furturi care nu exista, ci doar
presupun ca ar exista si se creaza o stare de confuzie in randul populatiei.
Exista 3 domenii majore in acest domeniu: padurea, satul si extravilanul
satului Vispesti. Precizeaza ca in comuna Breaza sunt foarte putini
politisti la post, mai exact 3. Este nevoie de sprijinul populatiei pentru
diminuarea numarului de infractiuni. De exemplu, la furturile de padure:
saptamana trecuta au fost retinute 8-9 carute de lemne, dar martorii
(persoanele care au cumparat lemnele) de buna credinta de altfel, nu au
recunoscut acest fapt. Domnul Oprea Cristinel solicita sprijinul domnilor
consilieri intrucat acestia cunosc mai bine oamenii. In plus, face o
informare : daca se primesc amenzi pentru un automobile cu nr.
continand AMO si stiti ca nu ati condus acest automobile sau altul trebuie
sa reclamati imediat. Un locuitor al com. Breaza, care cunoaste de carti
de identitate si CNP-uri se foloseste de ele, adica in momentul comiterii
unor contraventii sau fapte penale da datele altor persoane. S-a intamplat
in Gorj, Salaj, Iasi, Galati. La Galati s-a furat identitatea chiar a unui
politist.
Dl. Badina Ioan intreaba daca cu avizul padurarului de la Tisau se
poate cumpara lemn. Dl. Oprea Cristinel raspunde negativ. Acestea fiind
zise, dl. Oprea Cristinel multumeste pentru atentie si paraseste sedinta.
Domnul consilier Dobre Lucian, 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 “Proiectul
de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Breaza, judetul
Buzau pentru anul 2016”. Se da citire proiectului de hotarare si se acorda
cuvantul domnului primar, Adrian Druga. Acesta prezinta anexa la
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proiectul de hotarare, respectiv cifrele estimate pentru venituri si
cheltuieli in anul 2016.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
Dl. Adrian Druga, primarul comunei, propune discutarea cu
prioritate a proiectului de hotarare privind excedentul bugetar, propunere
aprobata. Prin urmare, domnul consilier Dobre Lucian, presedintele
sedintei, supune atentiei domnilor consilieri al 7-lea punct de pe ordinea
de zi, respectiv Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului
bugetului local in cursul anului 2016”. Se da citire proiectului de
hotarare, iar dl. Adrian Druga, primarul comunei precizeaza ca suma
exedentara a anului 2015 este de aproximativ 600.000 lei, din care
propune utilizarea in anul 2016 a sumei de 520.000 lei dupa cum
urmeaza:
- Plata sume din incasari necuvenite - impozit teren extravilan
com. Sahateni : 200.000 lei ;
- Montare sistem de securitate : 70.000 lei ;
- Reabilitare scoala veche Breaza : 200.000 lei ;
- Plan Urbanistic General al com. Breaza : 50.000 lei.
Mai precizeaza ca suma excedentare de 600.000 lei provine din
finalizarea a 3 proiecte cu fonduri europene (reabilitare DS 112, DS 33 si
DS 8). Se stie ca prima transa s-a virat din bugetul local, iar AFIR
Constanta in noiembrie-decembrie a facut ultima decontare cand, practic,
ne-am recuperat banii.
In anul 2016 vom reabilita scoala Breaza lucrare estimate la
aproximativ 900.000 lei, suma pe care nu ne-o permitem, astfel ca
lucrarea va fi demarata in anul 2016 cand vom face 2 sali de clasa
estimate la 200.000 lei, iar in anul 2017 restul.
Dl. consilier Botea Vasile solicita informari cu referire la rigolele
din fata primariei si anume intreaba cum punem rigole pe DJ . Dl. Adrian
Druga, primarul comunei Breaza, precizeaza ca drumul judetean are
inregistrat in Monitorul Oficial al Romaniei 8 m latime, adica 6 m drumul
plus cate 1 m in laterale. Vom pune rigolele dincolo de aceste cote, deci
pe domeniul public al comunei Breaza.
D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza, informeaza
asupra demersurilor privind litigiul cu U.A.T. Sahateni. La inceputul lunii
decembrie 2015 domnul viceprimar al U.A.T. Sahateni a venit la primarie
si ne-am pus de acord ca trebuie sa colaboram pentru a solutiona acest
litigiu si cel mai indicat ar fi incheierea unui protocol. Pana in data de
19.01.2016 am tot schimbat propuneri de protocol, dar care nu s-au
concretizat. Domnul viceprimar al U.A.T. Sahateni a venit din nou la
primarie marti si ne-a informat ca nu vor putea incheia acest protocol,
fapt pentru care vom directiona cetatenii catre U.A.T. Sahateni pentru
plata impozitului pe teren incepand cu anul 2011, iar U.A.T. Breaza va
primi de la cetateni cereri de compensare/restituire. Informeaza ca dreptul
de a solicita compensarea/restituirea unor sume se prescrie in 5 ani, deci
cererile vor opera pentru perioada 2011-2015. Deja s-a inceput calculul
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pe fiecare contribuabil.
Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, precizeaza ca de
aceea propune suma de 200.000 lei in utilizarea excedentului bugetar,
pentru a putea restitui sumele catre cetateni, in conditiile legii.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
In continuare, domnul consilier Dobre Lucian, presedintele
sedintei, supune discutiei domnilor consilieri “Proiectul de hotarare
privind aprobarea listei de investitii pe anul 2016”. Se da citire proiectului
de hotarare, iar dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prezinta
anexa la acesta cu precizarea investitiilor noi si in curs.
Dl. consilier Botea Vasile intreaba daca am preluat Sala de Sport
din moment ce alocam bani pentru ea. Dl. Adrian Druga raspunde ca sunt
sume preluate din anul anterior, proiectul este in derulare. Valoarea este
alocata pe trimestrul III. Consideram ca atunci s-ar finaliza proiectul.
Acestea sunt propunerile pentru 2016, propuneri care, se poate constata,
se regasesc si in programul de achizitii publice.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Mai departe, domnul consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului local de venituri proprii si subventii pentru anul
2016 ». Domnul consilier Dobre Lucian da citire proiectului de hotarare
si acorda cuvantul d-lui. Adrian Druga, primarul comunei, care face
urmatoarele precizari : per total suma se ridica la 262.000 lei si provine
din venituri obtinute din activitatea morii, a sistemului de alimentare cu
apa, prestari servicii, subventii de la bugetul de stat.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Dl. Adrian Druga, primarul comunei, informeaza ca incepand cu
luna ianuarie va veni de la Sahateni caravana mobila pentru intocmire si
eliberare carti de identitate. Propune de asemeni, ca atunci cand
inregistram surplus din debitul de apa potabila sa-l acordam contorizat si
contra cost U.A.T. Sahateni. Aceasta cantitate de apa (aprox. 4 l/s) se
pierde, fiind excedentara. U.A.T. Sahateni va veni cu o oferta pe care o
vom analiza. Putem acoperi cheltuielile cu societatea macar.
In continuare, domnul consilier Dobre Lucian, presedintele
sedintei, supune discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare
privind aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2016».
Domnul consilier Dobre Lucian da citire proiectului de hotarare si acorda
cuvantul d-lui. Adrian Druga, primarul comunei, care prezinta anexa la
proiectul de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Domnul consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind aprobarea
organigramei si statului de functii pentru personalul din cadrul U.A.T.
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Breaza, jud. Buzau pentru anul 2016». Domnul consilier Dobre Lucian da
citire proiectului de hotarare si acorda cuvantul d-nei. Ungureanu
Carmen, secretarul comunei, care prezinta anexele la proiectul de
hotarare, respectiv organigrama si statul de functii. Face precizari cu
privire la functiile vacante si la modalitatea de ocupare a acestora,
modalitate care depinde de plafonul bugetar aprobat.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Domnul consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind aprobarea
Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2016». Domnul
consilier Dobre Lucian da citire proiectului de hotarare si acorda cuvantul
d-lui. Adrian Druga, primarul comunei, care prezinta anexele la proiectul
de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Domnul consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind inchirierea
unor cladiri si terenul aferent in satul Vispesti, com. Breaza». Domnul
consilier Dobre Lucian da citire proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu
Carmen, secretarul comunei, explica repunerea pe ordinea de zi (fusese
amanat la sedinta trecuta) si prezinta dosarul licitatiei din data de
31.07.2015, licitatie care nu s-a putut tine intrucat nu s-au inscris nici
macar 2 participanti. Pentru comisia de licitatie se fac urmatoarele
propuneri :
- dl. Croitoru Georgian propune pe : dl. Badina Ioan, dl. Chelaru
Eduard si dl. Lache Constantin.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru si 2
abtineri (dl. Dobre Lucian si dl. Negoita Mihai).
Domnul consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind aprobarea
achizitionarii unor microcipuri in vederea identificarii cainilor cu stapan
de pe raza com. Breaza, jud. Buzau». Domnul consilier Dobre Lucian da
citire proiectului de hotarare . Dl. Adrian Druga, primarul comunei
precizeaza ca acest proiect de hotarare decurge din aprobarea cererii dlui. dr. Ciobanu Ovidiu Nicusor. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei, informeaza ca in anul 2014 a fost instituita carantina pentru
rabie (boala eradicata in luna ianuarie 2015), deci am avut cazuri de rabie
recent in comuna.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Domnul consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe anul 2016». Domnul consilier
Dobre Lucian da citire proiectului de hotarare . Dl. Adrian Druga,
primarul comunei informeaza ca a vut loc inspectie financiara la S.C.
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Aqua Breaza S.R.L. si s-au dispus masuri printre care si aceasta. Prezinta
anexa la proiectul de hotarare : venituri 92.000 lei, cheltuieli-combustibili
50 lei, consumabile 41 lei, deplasari 387 lei, telefoane 3176 lei, alte
cheltuieli (contabila) 2678 lei (200 lei/luna), salarii 66.382 lei, asigurari
15.774 lei. Profit aproximativ 1.200 lei.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Domnul consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind aprobarea
actului aditional nr. 1/15.01.2016 la contractul de mandat nr. 505/2014
incheiat cu administratorul S.C. AQUA Breaza S.R.L.». Domnul consilier
Dobre Lucian da citire proiectului de hotarare si acorda cuvantul d-lui.
Adrian Druga, primarul comunei, care prezinta anexa la proiectul de
hotarare, respectiv actul aditional, precizand ca se modifica indemnizatia
lunara a administratorului tinanad seama de salariul minim brut pe tara
garantat in plata.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii
curente” se prezinta cererea Scolii Gimnaziale Breaza pentru decontarea
navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2015. Se supune la vot si se
aproba cu 11 voturi pentru.
In incheiere, domnul consilier Dobre Lucian, 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,
COMUNEI,
DOBRE LUCIAN
CARMEN

SECRETARUL
UNGUREANU
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