ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 14.12.2015, orele 15,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 250 din 08.12.2015 a
Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului
Local al comunei Breaza.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali,
din totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti:
dl. Paun Irinel.
La sedinta participa, fara drept de vot, domnul Adrian Druga,
primarul comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei. Invitat : dl. Ciobanu Nicusor Ovidiu, medic veterinar la CSV
Breaza.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in
termen legal de catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin
intermediul avizierului si pagina de internet 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 aprobarea sumelor in vederea acordarii
de cadouri pentru „Pomul de Iarna”;
4. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului
public al comunei Breaza, judetul Buzau;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate
„Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul
Vispesti, com. Breaza, jud. Buzau” si a indicatorilor tehnicoeconomici ai investitiei;
6. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului
„Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul
Vispesti, com. Breaza, jud. Buzau”;
7. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Breaza
sunt deschise de catre domnul 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.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 26.11.2015, cu mentiunea ca acesta a fost
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces
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verbal afisat si la sediul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 10
voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei
ordinare din data de 26.11.2015 in forma prezentata.
In continuare, domnul Adrian Druga, primarul comunei Breaza,
adreseaza rugamintea d-lui. Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei,
sa preia conducerea lucrarilor.
Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, supune
votului domnilor consilieri proiectele de pe ordinea de zi suplimentata cu
3 puncte:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul
2015 ;
2. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Breaza ;
3. Proiect de hotarare privind inchirierea unor cladiri si terenul aferent
in satul Vispesti, com. Breaza.
Cu 10 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in
forma suplimentata.
Se acorda cuvantul d-lui. dr. Ciobanu Nicusor Ovidiu in legatura
cu cererea sa catre Consiliul Local al com. Breaza pentru acchizitionarea
de 1200 microcipuri pentru cainii cu stapan, prezentata in sedinta
anterioare. Dl. Ciobanu nicusor Ovidiu prezinta ca potrivit O. nr. 1/2014
vaccinarea antirabica se va face numai pe caini microcipati. Suntem in al
doilea an in care nu s-a facut vaccinarea antirabica. De aceea am apelat,
ca si colegii mei, la consiliul Local intrucat trebuie sa ne gandim la
oameni. Cele mai ieftine microcipuri sunt in jur de 6,49 lei. Este o actiune
importanta. Nu exista manopera la implantare. Vaccinul este gratis. DSV
Buzau acopera cheltuielile cu vaccinarea. La final, ma voi prezenta cu
tabele semnate, cu extrase din REX. Anul trecut a fost carantina de rabie.
Cainii implicate atunci au fost ucisi.
Dl. consilier Negoita Mihai propune ca fiecare persoana sa
beneficieze de 1 microcip. Dl. consilier Dobre Lucian precizeaza ca
exista totusi si un cetatean care detine 14 caini. Dl. consilier Chelaru
Eduard precizeaza ca in situatiile in care cetateanul detine 2 sau mai multi
caini dar se vaccineaza numai unul, actiunea ar putea ramane fara un
rezultat pozitiv. Dl. consilier Negoita Mihai precizeaza ca distributia catre
cetateni din partea primariei ar fi echitabila, egala pentru toti. Dl. dr.
Ciobanu Nicusor Ovidiu precizeaza ca media este de 2-3 caini pe familie,
dar se compenseaza deoarece exista si case nelocuite.
Secretarul comunei informeaza ca atributii ale consiliului local
privind sanatatea se regasesc in art. 36 din Legea nr. 215/2001, dar O. nr.
1/2014 nu face nici o referire la consiliul local. Dl. doctor informeaza ca
obligatia de achizitionare a microcipurilor apartine cetatenilor, dar pana
acum au dovedit ca nu inteleg pericolul.
Se supune la vot achizitionarea a 1200 microcipuri pentru caini si
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se obtin 10 voturi pentru.
Dl. Primar precizeaza ca in urmatoarele zile vom cere oferte de pret
pentru sondarea pietei de specialitate.
Dl. consilier Mocanu Victor Marin da citire proiectului de hotarare
privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
comunei Breaza. Dl. Mocanu Victor Marin invita la propuneri. Cum nu
se face nici o propunere, presedintele de sedinta il propune pe dl. Dobre
Lucian. Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
In continuare, Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele
sedintei, supune discutiei domnilor consilieri proiectul de hotarare privind
aprobarea sumelor in vederea acordarii de cadouri pentru “Pomul de
Iarna”. Dl. Primar precizeaza ca in sedinta trecuta s-a prezentat solicitarea
scolii Breaza prin care suntem informati ca la scoli si la gradinite sunt
278 de copii si s-a aprobat pentru suma de 10.000 lei. Nemaifiind
exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus votului
domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, da citire
proiectul de hotarare privind modificarea inventarului domeniului public
al comunei Breaza, judetul Buzau. Dl. Primar prezinta proiectul de
hotarare si anexele acestuia. Secretarul comunei ofera explicatii: initial in
inventarul domeniului public al com. Breaza figurau la poz. 243 trei
obiective, respectiv gradinita Vispesti, caminul cultural Vispesti si
cabinetul medical veterinar. In una din sedintele anterioare ale consiliului
local s-a discutat si ati fost de acord cu reabilitarea caminului cultural
Vispesti. Pentru a fi acceptat proiectul, cladirea trebuie sa fie de sine
statatoare ca si obiectiv. Pentru aceasta s-a realizat planul topografic cu
impartirea in 3 a cladirilor si terenului care figureau la poz. 243. Astfel la
poz. 243 ramane caminul cultural Vispesti, care va suferi modificari, iar
la poz. 252^6 si 252^7 se vor inregistra gradinita Vispesti si cabinetul
medical veterinar. Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul
de hotarare este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi
pentru.
Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei,
abordeaza atat proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de
fezabilitate „Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din
satul Vispesti, com. Breaza, jud. Buzau” si a indicatorilor tehnicoeconomici ai investitiei, cat si proiectul de hotarare privind
implementarea proiectului „Modernizarea, renovarea si dotarea
Caminului Cultural din satul Vispesti, com. Breaza, jud. Buzau”,
deoarece ambele implica modernizarea caminului cultural Vispesti. Dl.
Primar prezinta cele doua proiecte de hotarare cu precizarea ca vineri se
incheie sesiunea de depunere de proiecte. Nemaifiind exprimate alte
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puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus votului domnilor
consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, da citire
proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Dl. Primar informeaza ca prin adresa DGFP Buzau 45339/03.12.2015 s-a
mai alocat suma de 7.000 lei pentru indemnizatiile de insotitor ale
persoanelor cu handicap grav. Nemaifiind exprimate alte puncte de
vedere, proiectul de hotarare este supus votului domnilor consilieri si
adoptat cu 10 voturi pentru.
Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, da citire
proiectului de hotarare privind modificarea componentei Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Breaza. Secretarul
comunei informeaza ca se impunea modificarea componentei echipelor
SVSU pentru a fi operativ si numindu-i cu preponderenta pe angajatii
primariei, acestia vor raspunde cu promptitudine solicitarilor. Dl. Primar
precizeaza ca avand in vedere evenimentele si controalele efectuate
recent de catre ISU Buzau, Pompieri, Institutia Prefectului Judetul Buzau,
se impune reactualizarea componentei acestui serviciu. Da citire anexei la
proiectul de hotarare. Mai precizeaza ca se vor face adrese la fiecare
membru pentru instiintare. Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere,
proiectul de hotarare este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu
10 voturi pentru.
Spre final, dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele
sedintei, abordeaza proiectul de hotarare privind inchirierea unor cladiri si
terenul aferent in satul Vispesti, com. Breaza. Se da citire proiectului de
hotarare. Dl. Negoita Mihai precizeaza ca a facut cerere pentru aceasta
suprafata, deci ea nu este libera pentru a fi inchiriata. Secretarul comunei
precizeaza ca in contractul de inchiriere al d-lui. consilier Negoita Mihai
nu figureaza aceasta suprafata. Intr-adevar dl. Negoita Mihai a facut
cerere pentru aceasta suprafata, cererea a fost aprobata in sedinta
consiliului local, dupa care s-a demarat procedura pentru licitatie. In luna
iulie a fost organizata licitatia si din 4 cereri care fusesera formulate si
aprobate, s-a inscris in licitatie numai dl. Dobre Lucian, care oricum
solicitase alta suprafata. Prin urmare, suprafata care face obiectul
prezentului proiect de hotarare nu a fost atribuita in iulie si este libera. Dl.
consilier Negoita Mihai solicita verificare corespondentei care s-a facut
pentru licitatie din vara si propune amanarea acestui proiect de hotarare.
Se aproba amanarea proiectului de hotarare pentru verificarea
documentelor solicitate.
La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii
curente” se prezinta cererea Scolii Gimnaziale Breaza pentru decontarea
navetei cadrelor scolare in luna noiembrie. Se prezinta si referatul
contabilului asupra acestei cereri. Se supune la vot si se aproba cu 10
voturi pentru.
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In incheiere, dl. consilier 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,
COMUNEI,
MOCANU VICTOR MARIN
CARMEN

SECRETARUL
UNGUREANU
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