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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 
PROCES – VERBAL 

Incheiat astazi 30.04.2015 orele 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Breaza 

 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 88/24.04.2015 a 

fost convocata sedinta ordinara 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, absentant motivat dl. 
Bogza Viorel (concediu de odihna) si dl. Negoita Mihai. 

La sedinta participa, fara drept de vot, d-na. Ungureanu Carmen, 
secretarul comunei si dl. Adrian Druga, primarul com. Breaza. 

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 rectificarea bugetului local al comunei Breaza 

pe anul 2015; 
3. Proiect de hotarare privind privind modificarea evidentei fiscale curente 

organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau; 
4. Proiect de hotarare privind inchirierea  unui teren in satul Vispesti com. 

Breaza; 
5. Proiect de hotarare privind inchirierea spatiilor disponibile din unitatile de 

invatamant de la nivelul UAT Breaza; 
6. Alte probleme ale activitatii curente. 

Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Localal comunei Breaza 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 9 consilieri locali.  

Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 26.03.2015, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre 
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal afisat la avizierul 
primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 9 voturi pentru domnii consilieri 
aproba procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 26.03.2015 in forma 
prezentata. 

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

 Domnul consilier  Paun Irinel, presedintele sedintei supune votului 
celorlalti consilieri cele 6 puncte de pe ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi, 
domnii consilieri aproba ordinea de zi. 

Dl. Consilier Paun Irinel, presedintele sedintei, propune inceperea 
discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor 
consilieri al doilea punct al acesteia, respectiv “Proiect de hotarare privind 
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rectificarea bugetului local al comunei Breaza pe anul 2015». D-na. Ungureanu 
Carmen, secretarul comunei, prezinta nota de fundamentare depusa de dl. expert 
contabil Necula Ion care cuprinde motivarea proiectului de hotarare si efectiv 
modificarile aduse bugetului local, cu precizarea ca aceste modificari opereaza 
in cadrul aceluiasi capitol intrucat numai astfel este posibila rectificarea 
bugetului local la acest moment. Se da citire proiectului de hotarare. Nemaifiind 
exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus votului 
domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi . 

Dl. Consilier Paun Irinel, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 
consilieri urmatoarul punct de pe ordinea de zi, respectiv “ Proiect de hotarare 
privind privind modificarea evidentei fiscale curente organizate la nivelul com. 
Breaza, jud. Buzau“. Se da citire proiectului de hotarare si referatului 
Compartimentului Taxe si Impozite Locale, casierie si urmarire fiscala, precum 
si cererii d-nei. Catrina Daniela, nora def. Catrina Grigore. Se mentioneaza ca in 
cuprinsul hotararii a fost inscris, din eroare, ca data a certificatului de deces 
21.09.2015 in loc de 21.09.2012 si urmeaza a fi rectificat. Nefiind exprimate 
obiectiuni propunerea se supune votului domnilor consilieri si se aproba cu 
unanimitate de voturi.  

In continuare, Dl. Consilier Paun Irinel, presedintele sedintei, supune 
discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare privind inchirierea  unui 
teren in satul Vispesti com. Breaza ». D-na. Ungureanu Carmen precizeaza ca 
este vorba de Sectorul Zootehnic Visdpesti pentru care s-a formulat cerere de 
catre dl. Stoica Stefan, cerere aprobata in sedinta anterioara a consiliului local. 
Se da citire proiectului de hotarare si se fac urmatoarele propuneri pentru 
comisia de licitatie : 

- Presedinte : Bogza Viorel 
- Membru : Ivan Cristina Daniela 
- Membru : Dobre Lucian 
- Membru : Lache Constantin 
- Membru : Paun Irinel 
Dl. Primar atrage atentia ca, potrivit legii achizitiilor publice, caietul de 

sarcini trebuie sa fie pus la dispozitie gratuit, iar cheltuielile de licitatie se 
recupereaza prin taxa de participare care poate fi 70 lei, de exemplu. D-na. 
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, mentioneaza ca aceasta este valabil 
pentru achizitii publice, dar aceasta nu este o achizitie, ci o inchiriere, practic nu 
cumparam ci dam. Ramane sa studiem in profunzime prevederea legala. De 
asemeni, dl. Primar atrage atentia ca nu sunt efectuate masuratorile astfel incat 
nu se poate calcula pretul de pornire a licitatiei, iar din cuprinsul expertizei 
Sectorului Zootehnic Vispesti, efectuata in anul 2005 nu reies cu claritate care 
sunt cladirile (grajduri) solicitate de dl. Stoica Stefan, fapt pentru care dl. Stoica 
Stefan trebuie sa ne precizeze acest lucru. Prin urmare, considera ca acest 
proiect de hotarare trebuie retras de pe ordinea de zi fiind incomplet, propunere 
supusa votului domnilor consilieri si aprobata cu unanimitate de voturi. 

Dl. Consilier Paun Irinel, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 
consilieri urmatoarul punct de pe ordinea de zi, respectiv “Proiect de hotarare 
privind inchirierea spatiilor disponibile din unitatile de invatamant de la nivelul 
UAT Breaza “. Se da citire proiectului de hotarare si anexei nr. 1 la proiectul de 
hotarare, respectiv Regulamentul de inchiriere a spatiilor disponibile din 



 3

unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT Breaza. Nefiind 
exprimate obiectiuni propunerea se supune votului domnilor consilieri si se 
aproba cu unanimitate de voturi.  

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii 
curente” au fost urmatoarele interventii: 

1. Se da citire cererii d-nei. Dobre Maria care solicita inchirierea a 50 mp 
in cadrul sediului fostului CAP Vispesti. Se aproba cu 9 voturi. 

2. Se da citire cererii d-nei. Ene Georgiana care solicita inchirierea 
Cantonului Breaza. Se aproba cu 9 voturi pentru. 

3. Se da citire cererii d-lui. Chiriac Florin care solicita o solutie pentru a 
se putea racorda la reteau de alimentare cu apa. Dl. Primar precizeaza 
ca cererea deja a fost solutionata, s-a gasit solita de racordare. 

4. Se prezinta recomandarea Institutiei Prefectului Judetul Buzau de a 
cauta solutii pentru a acorda o recompensa veteranilor de razboi din 
comuna Breaza la sarbatorirea zilei de nastere. Dl. Primar face 
precizarea ca in com. Breaza mai exista un singur veteran si anume dl. 
Duca Dumitru, a carei zi de nastere va fi in luna octombrie. Trebuie 
analizata propunerea pana atunci. 

5. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza care solicita decontarea 
navetei pe luna martie. Se aproba cu 9 voturi. 

6. Dl. Mocanu Victor Marin propune repararea drumurilor din deal. Dl. 
Primar precizeaza ca acelea sunt drumuri de exploatare si nu ni se 
permite sa cheltuim pentru nici un drum de exploatare. Insa drumul 
acela a fost reparat foarte bine acum 2 ani.  

7. Dl. Primar informeaza ca la DS 33 lucrarile s-au finalizat si trebuie 
facuta receptia lucrarii. Solicita propuneri in vederea numirii unui 
reprezentant al Consiliului Local al com. Breaza in comisia de 
receptie. Este propus dl. Badina Ioan, dar acesta precizeaza ca nu 
poate fi prezent. 

8. Dl. Badina Ioan intreaba daca vidanja poate fi pusa in circulatie. Dl. 
Primar raspunde ca, pentru a o folosi, este nevoie de serviciu si licenta 
pe serviciul respectiv. Acest lucru implica sume de care nu dispunem 
la acest moment. Com. Stalpu, de exemplu, si-a luat masini de 
salubrizare, dar au constatat ca e mai ieftin sa salubrizeze cu altii. 

In incheiere dl. Paun Irinel, 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,    
                 PAUN IRINEL                                      UNGUREANU CARMEN
    


