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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat astazi 28.05.2015 orele 16.00 cu ocazia sedintei 
ordinare a Consiliului Local al comunei Breaza 

 
 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 

111/22.05.2015 a primarului comunei Breaza, a fost convocata 
sedinta ordinara a Consiliului 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.  

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 Planului anual de 

actiune privind serviciile oferite de catre Compartimentul de 
Asistenta Sociala al comunei Breaza in anul 2015; 

3. Proiect de hotarare privind inchirierea  unui spatiu in satul 
Vispesti com. Breaza; 

4. Proiect de hotarare privind pentru modificarea H.C.L. nr. 
75/19.12.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2015; 

5. 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 11 
consilieri locali.  

Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al 
sedintei ordinare din data de 30.04.2015, 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. 
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Cu 8 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al 
sedintei ordinare din data de 30.04.2015. 

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

Dl. Consilier Paun Irinel supune votului celorlalti consilieri cele 5 
puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 4 
proiecte de hotarare suplimentare, si anume: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al 
comunei Breaza pe anul 2015; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe 
anul 2015; 

3. Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu (cladire si 
teren) din satul Breaza, com. Breaza, jud. Buzau; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare 
privind organizarea si exercitarea activitatii de registru 
agricol. 

   Cu unanimitate de voturi, domnii consilieri aproba ordinea de 
zi in forma suplimentata. 

   Dl. Paun Irinel, presedintele sedintei, propune inceperea 
discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune 
atentiei domnilor consilieri primul punct al acesteia, respectiv 
“Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune 
privind serviciile oferite de catre Compartimentul de Asistenta 
Sociala al comunei Breaza in anul 2015 ». Dl. Paun Irinel da citire 
proiectului de hotarare. Secretarul comunei precizeaza ca potrivit 
art. 118 din Legea nr. 292/2011 unitatile administrativ-teritoriale 
trebuie sa adopte asemenea planuri anuale in baza si in 
concordanta cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 
aprobata la nivelul comunei prin H.C.L. nr. 17/25.03.2015. Potrivit 
aceleiasi prevederi legale, planul anual de actiune privind serviciile 
oferite de catre Compartimentul de Asistenta Sociala al comunei 
Breaza trebuie inaintat spre consultare Consiliului Judetean 
Buzau, ceea ce s-a facut cu adresa nr. 482/24.04.2015. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 
voturi pentru. 

In continuare, dl. Paun Irinel, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv 
« Proiectul de hotarare privind inchirierea  unui spatiu in satul 
Vispesti com. Breaza ». Dl. Primar explica faptul ca din acel spatiu 
fac parte fostul sediu CAP Vispesti si Caminul Cultural Vispesti. S-
au depus mai multe cereri : 
- cererea d-nei. Dobre Maria, administrator S.C. Ancos S.R.L., nr. 
403/02.04.2015, care a fost aprobata in sedinta din data de 
30.04.2015, drept pentru care s-au intocmit formalitatile in 
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vederea demararii procedurilor de inchiriere, conform legislatiei in 
vigoare. Ulterior, pentru acelasi spatiu, s-au mai depus cererile : 
 - cererea d-lui. Negoita Mihai, administrator S.C. Meta Lorans 
S.R.L., nr. 623/28.05.2015;  
 - cererea d-lui. Rotaru Mihail Aurelian, administrator S.C. 
Anbiro Impex S.R.L., nr. 551/11.05.2015 ; 
 -  cererea d-lui. Dobrinoiu Ioan nr. 580/19.05.2015. 

Se da citire tuturor cererilor mentionate mai sus si se 
stabilesc 3 loturi pentru inchiriere : lotul 1-caminul cultural, lotul 2-
corpul median si lotul 3 corpul in care exista deja chiriasi.  

Dl. Paun Irinel invita la propuneri pentru comisia de licitatie : 
- dl. primar precizeaza ca presedinte trebuie sa fie dl. Bogza 

Viorel, iar un membru trebuie sa fie functionar al primariei cu 
atributii in domeniul taxelor si impozitelor, respectiv dl. Popa Ion 

- dl. Chelaru Eduard il propune pe dl. Croitoru Georgian ; 
- dl. Croitoru Georgian il propune pe dl. Chelaru Eduard ; 
- dl. Bogza Viorel il propune pe dl. Lache Constantin. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 
voturi pentru si 2 abtineri (dl. Negoita Mihai si dl. Dobre Lucian). 

Mai departe, dl. Paun Irinel, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv 
« Proiectul de hotarare privind pentru modificarea H.C.L. nr. 
75/19.12.2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2015 ». Dl. Paun Irinel da citire proiectului de hotarare. 
Dl. Croitoru Georgian propune stabilirea taxei de inchiriere la 
terenuri pe praguri, in functie de suprafata. Dl. Primar propune 
acordarea unei facilitati pentru crescatorii de animale din comuna 
Breaza in ceea ce priveste chiria la terenuri. Dl. viceprimar Bogza 
Viorel propune o reducere cu 50%, respectiv de la 1,5 Euro/mp/an 
la 0,75 Euro/mp/an. Dl. Primar Adrian Druga propune o reducere 
cu 90%, respectiv de la 1,5 Euro/mp/an la 0,15 Euro/mp/an. Dl. 
Paun Irinel propune stabilirea chiriei in lei, respectiv la 2000 
lei/an. 

Intrucat exista divergente de opinii, dl. Croitoru Georgian 
propune amanarea proiectului de hotarare in vederea aprofundarii 
legislatiei in domeniu. 
 In continuare, dl. Paun Irinel, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 5 si 6 de pe ordinea de zi, 
respectiv “Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local 
al comunei Breaza pe anul 2015” si “Proiectul de hotarare privind 
aprobarea listei de investitii pe anul 2015” ambele avand la baza 
aceeasi motivare. Se da citire proiectelor de hotarare si notei de 
fundamentare nr. 621/27.05.2015 a d-nei. Expert contabil Vasile 
Steliana. Secretarul comunei ofera explicatii: intrucat la intocmirea 
listei de investitii si in mod corelativ a cap. “dezvoltare” din cadrul 
bugetului local, dl. expert contabil Necula Ion a trecut in mod 
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eronat lucrari noi ca si lucrari in continuare si invers, este necesar 
a se face corectarea.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 
voturi pentru. 

Dl. Paun Irinel, presedintele sedintei, supune atentiei 
domnilor consilieri punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv 
« Proiectul de hotarare privind inchirierea unui spatiu (cladire si 
teren) din satul Breaza, com. Breaza, jud. Buzau ». Se da citire 
proiectului de hotarare. Secretarul comunei - d-na. Ungureanu 
Carmen precizeaza ca fost depusa si aprobata cererea de 
inchiriere de catre Ene Georgiana Florentina, fiind vorba despre 
cantonul Breaza. La acest imobil s-a facut carte funciara in anul 
2007 astfel incat reiese din aceasta ca suprafata cladirii este de 
69.32 mp, iar terenul 1086 mp. Rezulta un prêt de pornire a 
licitatiei de 1836.96 euro/mp/an.  

Se fac propuneri pentru comisia de licitatie astfel : 
- presedinte : Bogza Viorel 
- membru : Popa Ion 
- membru : Botea Vasile 
- membru : Badina Ioan 
- membru : Dobre Lucian 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 
voturi pentru. 

In continuare, dl. Paun Irinel, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv 
« Proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare 
privind organizarea si exercitarea activitatii de registru agricol ». Se 
da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. Secretarul 
comunei explica faptul ca registrele agricole noi au venit si trebuie 
completate. Potrivit legii pana in ianuarie 2016 Registrul Agricol 
trebuie sa fie functional, iar d-na. Ivan Cristina nu poate acoperi 
singura toata activitatea din cadrul Compartimentului Cadastru-
Agricultura. De asemeni, plafonul cheltuielilor de personal nu s-a 
majorat fapt pentru care inca nu se pot face angajari, ACOR-ul 
fiind singura solutie la acest moment. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 
voturi pentru. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale 
activitatii curente” au fost urmatoarele interventii : 
1. Se da citire cererii d-lui. Suraj Vasile prin care solicita un ajutor 
de urgenta pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu 
inmormantarea tatalui sau. Cererea nu se aproba intrucat 
inmormantarea a avut loc deja . 
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2. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza prin care solicita un 
sprijin in suma de 2.500 lei in vederea procurarii de carti si 
diplome pentru premierea elevilor.  Se supune la vot si se aproba 
cu 11 voturi pentru.  
3. Se da citire cererilor Scolii Gimnaziale Breaza prin care solicita 
aprobarea sumelor pentru naveta cadrelor didactice in lunile 
martie (refacuta) si aprilie. Se supune la vot si se aproba cu 11 
voturi pentru.  
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 
(doua) exemplare, spre cele legale. 

PRESEDINTELE SEDINTEI,         SECRETAR, 

   PAUN IRINEL                    UNGUREANU 

CARMEN                                                 

 


