ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 28.04.2016 orele 14.00 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 89/22.04.2016 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 dl. Paun Irinel 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 pe site-ul institutiei si cuprinde:
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 Actului aditional la Acordul de
cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de registru agricol
incheiat cu ACOR Buzau;
4. 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 31.03.2016, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal afisat la avizierul si pe
site-ul primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 9 voturi pentru domnii
consilieri aproba procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31.03.2016 in
forma prezentata.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, supune votului
celorlalti consilieri cele 4 puncte de pe ordinea de zi, cu propunerea de completare
a acesteia cu inca 5 puncte, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2015;
2. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 94/26.11.2015 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 ;
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3. Proiect de hotarare privind transformarea postului de « referent, clasa III,
grad profesional asistent, clasa de salarizare 13, coeficient 1,35» in vederea
promovarii in clasa profesionala a d-rei. Belu Madalina Carmen ;
4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii
pentru personalul din cadrul U.A.T. Breaza, judetul Buzau pentru anul
2016 ;
5. Raportul de activitate al compartimentului stare – civila.
Cu unanimitate de voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
Dl. dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, 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 desemnarea
presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Breaza». Dl. consilier
Dobre Lucian il propune pe dl. Lache Constantin, propunere sustinuta si de dl.
Bogza Viorel-viceprimarul comunei Breaza.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi .
Dl. Consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri urmatoarul punct de pe ordinea de zi, respectiv “Proiect de
hotarare privind aprobarea Actului aditional la Acordul de cooperare privind
organizarea si exercitarea activitatii de registru agricol incheiat cu ACOR Buzau “.
Se da citire proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei
Breaza, informeaza ca anul trecut in luna mai a fost adoptata hotararea prin care s-a
aprobat incheierea unui acord cu ACOR Buzau pentru activitatea de registru
agricol. Prin ACOR Buzau a fost angajat dl. Lupu Lucian Aurelian, caruia ii expira
contractul individual de munca la data de 01.06.2016. Intrucat registrele agricole
sunt departe de a fi finalizate, fiind vorba de forma electronica dar si pe suport de
hartie fiind inca de completat, propunem prelungirea acordului cu ACOR Buzau
pana la sfarsitul anului. Dl. Consilier Botea Vasile mentioneaza ca ar fi bine daca
am demara procedura pentru recrutarea unui functionar public pe acest post pana la
31.12.2016.
Nefiind exprimate obiectiuni propunerea se supune votului domnilor
consilieri si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, Dl. Consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind aprobarea executiei
bugetare la 31.12.2015». Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Primar prezinta
anexa nr. 1 la proiectul de hotarare, cu mentionarea veniturilor si cheltuielilor
aferente anului 2015. Se supune la vot. Dl. Consilier Botea Vasile precizeaza ca se
abtine si solicita o copie de pe anexa la proiectul de hotarare.
Nemaifiind exprimate obiectiuni propunerea se supune votului domnilor
consilieri si se aproba cu 8 voturi pentru si 1 abtinere (dl. Botea Vasile).
Dl. Consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri urmatorul punct de pe ordinea de zi, respectiv “Proiect de
hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 94/26.11.2015 privind stabilirea impozitelor
si taxelor locale pentru anul 2016 “. Se da citire proiectului de hotarare. D-na.
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Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca in sedinta anterioara a
Consiliului Local Breaza s-a propus si s-a aprobat reducerea taxei de inchiriere la
buldoexcavator de la 200 lei la 140 lei. Alaturi de mentionarea taxei de inchiriere
multicar, aceasta modificare trebuia sa se opereze si asupra H.C.L. nr.
94/26.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 .
Nefiind exprimate obiectiuni propunerea se supune votului domnilor
consilieri si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl. Consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri urmatorul punct de pe ordinea de zi, respectiv “Proiect
de hotarare privind transformarea postului de « referent, clasa III, grad profesional
asistent, clasa de salarizare 13, coeficient 1,35» in vederea promovarii in clasa
profesionala a d-rei. Belu Madalina Carmen “. Se da citire proiectului de hotarare.
D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca in data de 27.04.2016
a avut loc examenul de promovare in clasa ca urmare a absolvirii unei forme de
invatamant superior apreciate ca utile pentru U.A.T. com. Breaza, examen la care a
participat si promovat d-ra. Belu Madalina Carmen. Intrucat exista termenul legal
de numire in functie si transmitere catre ANFP Bucuresti a dispozitiei de numire in
termen de 10 zile lucratoare, se impune sa fie transformat postul intrucat la acest
moment nu exista postul pe care sa fie numita d-ra. Belu Madalina Carmen.
Nefiind exprimate obiectiuni propunerea se supune votului domnilor
consilieri si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl.. Consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri urmatorul punct de pe ordinea de zi, respectiv “Proiect de
hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii pentru personalul
din cadrul U.A.T. Breaza, judetul Buzau pentru anul 2016 “. Se da citire
proiectului de hotarare si anexelor la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei, precizeaza ca transformarea postului in vederea promovarii d-rei. Belu
Madalina Carmen trebuie sa se reflecte si asupra organizgramei si statului de
functii ale personalului din cadrul UAT com. Breaza, functia de referent fiind
inlocuita cu cea de inspector.
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 Scolii Gimnaziale Breaza care solicita decontarea
navetei pe luna martie. Se aproba cu 9 voturi.
2. Se da citire cererii d-nei. Voinea Aurica, ce solicita un ajutor social de
urgenta ca urmare a unui incendiu la o anexa gospodareasca. Dl. Primar
solicita a se verifica daca sunt indeplinite conditiile de acordare a unui
ajutor social de urgenta in acest caz. Se supune la vot si se aproba cu 9
voturi in cazul in care, dupa verificare, se constata ca sunt indeplinite
conditiile legale de acordare.
3. Se da citire cererii d-nei. Cirstea Nina care solicita un ajutor social de
urgenta pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de inmormantarea
ale concubinului sau. Se aproba cu 9 voturi pentru.
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4. Se da citire Raportului de activitate al compartimentului stare – civila in
urma controlului efectuat in data de 29.03.2016 de catre reprezentantii
Consiliului Judetean Buzau-Serviciul de Stare-Civila.
In incheiere dl. Lache Constantin, 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,
LACHE CONSTANTIN
UNGUREANU CARMEN
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