ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 21.07.2015 orele 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 134/15.07.2016
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 site-ului, si cuprinde:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor de
inscriere a U.A.T. comuna Breaza, judetul Buzau in Planul de
amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse
turistice;
3. 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
de constituire din data de 25.06.2016, cu mentiunea ca acesta a fost
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, procesverbal postat pe site-ul si la avizierul primariei comunei Breaza, judetul
Buzau.
Cu 11 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al
sedintei de constituire din data de 25.06.2016.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza
rugamintea d-nei. Croitoru Maria, presedintele sedintei, sa preia
conducerea lucrarilor.
D-na. consilier Croitoru Maria supune votului celorlalti consilieri cele 3
puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 8 proiecte de
hotarare suplimentare, si anume:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
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2. Proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului « Modernizare
drumuri de interes local in comuna Breaza judetul Buzau » prin
Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) Subprogramul a)
« Modernizarea satului romanesc »;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de acesta in vederea realizarii obiectivului « Modernizare
drumuri de interes local in comuna Breaza judetul Buzau » - obiectiv
de interes local al comunei Breaza, finantat prin Programul National
de Dezvoltare Locala ;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2016 ;
5. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de
functii pentru personalul din cadrul U.A.T. Breaza, judetul Buzau
pentru anul 2016 ;
6. Proiect de hotarare privind înfiinţarea şi organizarea serviciului
“CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂ-CANAL”, serviciu
public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat
în subordinea Consiliului Local al comunei BREAZA, judeţul Buzău;
7. Proiect de hotarare privind darea în administrare a serviciului şi
sistemului de alimentare cu apă al comunei BREAZA judeţul Buzău
către serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂCANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate
juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei BREAZA,
judeţul Buzău;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei corepunzătoare
pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei
BREAZA.
Dl. consilier Badina Ioan precizeaza ca nu este de acord cu punctele 68 intrucat nu este de acord sa dam serviciul de alimentare cu apa. Primarul
explica faptul ca este vorba doar de transformarea Compartimentului
Alimentare cu apa si canalizare in serviciu public cu personalitate juridica.
D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, informeaza asupra
prevederilor Legii nr. 224/2015 art. II cu mentionarea termenului de
finalizare a acestei proceduri la 02.08.2016. Dl. Adrian Druga, primarul
comunei, da citire articolului de lege mai sus mentionat.
Cu 11 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
D-na. consilier Croitoru Maria, 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 aprobarea efectuarii demersurilor de inscriere a U.A.T.
comuna Breaza, judetul Buzau in Planul de amenajare a teritoriului national
Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice ». D-na. consilier Croitoru
Maria da citire proiectului de hotarare si acorda cuvantul domnului primar,
care informeaza cu privire la Ordinul nr. 459/518/01.06.2016 privind
aprobarea Metodologiei pentru analiza potentialului touristic al teritoriului
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aparut in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea I - din data de 14.06.2016.
Prin aceste reglementari se ofera posibilitatea UAT-urilor de a solicita
evaluarea din punct de vedere turistic. Trebuie dovedit potentialul turistic al
localitatii, conditie existenta la accesarea fondurilor pe proiecte. Se va
obtine un punctaj, care va fi utilizat in momentul solicitarii accesarii de
fonduri europene. Initial am dorit sa contractam cu o societate de profil
pentru intocmirea dosarului, dar am ajuns la concluzia ca si noi putem sa
realizam aceasta lucrare, care insumeaza aproximativ 200 pagini. Acest
dosar cuprinde evaluarea comunei, documentele care au stat la baza
evaluarii, fisa de evaluare. Se da citire evaluarii si fisei de evaluare. Sunt
trecute informatii referitoare la resurse, relief, harti si fotografii, monumente
istorice, infrastructura turistice, de telecomunicatii, etc. Punctajul intre 1425% reprezinta grad mare a potentialului turistic, iar punctaj de 25% un
potential foarte mare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru.
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune
abordarea punctului 3 de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor
«Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 ».
Se da citire proiectului de hotarare si raportului compartimentului
contabilitate. Dl. Adrian Druga informeaza asupra prevederilor H.G. nr.
468/2016. Mai precizeaza ca s-a constatat ca UAT Breaza este zona
calamitata ca urmare a fenomenelor meteorologice din mai-iunie anul
curent si, ca urmare, s-a alocat suma de 35.000 lei pentru refacerea
drumurilor afectate de ploi. De asemeni, trebuie suplimentate sumele
pentru plata indemnizatiilor de insotitor intrucat la inceputul anului aveam
doar 16 indemnizatii, iar acum sunt 25. Se va suplimenta si capitolul de
investitii pentru lucrarile de reabilitare la scoala.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru.
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv «Proiectul de
hotarare privind instrumentarea proiectului « Modernizare drumuri de
interes local in comuna Breaza judetul Buzau » prin Programul National de
Dezvoltare Locala (PNDL) Subprogramul a) « Modernizarea satului
romanesc ». Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul
comunei, precizeaza ca a fost demarata procedura de reabilitare a
drumurilor afectate de calamitate. Prezinta nota de fundamentare, anexa la
proiectul de hotarare, intocmita mai detaliat in speranta ca se va obtine un
rezultat bun.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru.
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune
abordarea punctului 5 de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor
«Proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate
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de acesta in vederea realizarii obiectivului « Modernizare drumuri de
interes local in comuna Breaza judetul Buzau » - obiectiv de interes local al
comunei Breaza, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala ».
Se da citire proiectului de hotarare si referatului compartimentului
contabilitate. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, ofera lamuriri.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru si 1
abtinere (dl. Botea Vasile).
In continuare, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune atentiei domnilor consilieri punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv
“Proiectul de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2016 ».
Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul comunei,
precizeaza ca sunt valabile aceleasi motivari ca si la rectificarea bugetara
prezentata anterior. Dl. consilier Botea Vasile solicita lamuriri cu privire la
lucrarile care se efectueaza si ce societati la realizeaza. Dl. Adrian Druga
precizeaza ca lucrarile se vor realiza de SC Sigma Montaj. Nu este vorba
de consolidarea de la Sala de Sport, ci de acoperisul scolii, a carei
consolidare este in valoare de 250.000 lei cu T.V.A. Dl. consilier Botea
Vasile solicita prezentarea devizului de lucrari.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru si
3abtineri (dl. Botea Vasile, dl. Stoica Ionut Cornel si dl. Croitoru Georgian).
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune
trecerea la punctul 7 de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor
consilieri «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. Se da cuvantul d-nei.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, care prezinta anexele la proiectul
de hotarare, respectiv organigrama si statul de functii. Se explica
necesitatea modificarii pe compartimente. Ca urmare a obligativitatii de
transformare a Compartimentului Alimentare cu apa si canalizare in
serviciu public, cu personalitate juridica, functia de administrator si o functie
de muncitor calificat (vacanta) raman alocate noului serviciu - Serviciul
Apa-Canal, iar celelalte functii vor figura in cadrul vechiului
Compartimentului Personal Auxiliar redenumit acum Compartiment
Personal Administrativ.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru.
Dl. consilier Stoica Ionut Cornel solicita lamuriri in privinta serviciului
de alimentare cu apa si salubrizare si intreaba despre vidanja daca este
rentabila. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, precizeaza ca vidanja a fost
achizitionata pentru a fi folosita in momentul finalizarii statiei de epurare. Dl.
consilier Badina Ioan apreciaza ca trebuie facut un studiu pentru eficienta
si costuri, poate va putea fi folosita si pana atunci.
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D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune
abordarea punctului 8 de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor
consilieri «Proiectul de hotarare privind înfiinţarea şi organizarea serviciului
“CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂ-CANAL”, serviciu public
de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în
subordinea Consiliului Local al comunei BREAZA, judeţul Buzău». Se da
citire proiectului de hotarare si se prezinta anexele la acesta. Dl. Adrian
Druga, primarul comunei, informeaza ca noul serviciu va avea contabilitate
separata, va face cheltuieli cu furnizorii, salarii, pentru investitii, etc.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru.
Mai departe, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune atentiei domnilor consilieri punctul 9 de pe ordinea de zi «Proiectul de hotarare privind darea în administrare a serviciului şi
sistemului de alimentare cu apă al comunei BREAZA judeţul Buzău către
serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂ-CANAL”,
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică,
organizat în subordinea consiliului local al comunei BREAZA, judeţul
Buzău » . Se da citire proiectului de hoatare, iar dl. Adrian Druga, primarul
comunei, prezinta pe scurt contractul-anexa la proiectul de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru.
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri punctul 10 de pe ordinea de zi - «Proiectul de hotarare
privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul de
alimentare cu apă al comunei BREAZA ». Dl. Adrian Druga, primarul
comunei, precizeaza ca aceasta cota de pierderi trebuie prevazuta caci se
va obtine un nou tarif pentru apa. Initial am apreciat ca 11% ar fi o cota
rezonabila, dar trebuie avut in vedere ca mai sunt lucrari de facut, iar avariiunele chiar de amploare- s-au intamplat deja. Prin urmare, apreciez ca o
cota de 20% ar fi mai indicata.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru.
Spre final, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune atentiei domnilor consilieri punctul 11 de pe ordinea de zi - «Alte
probleme ale activitatii curente».
Dl. consilier Badina Ioan informeaza asupra unei tevi sparte de la
Paun in sus. Dl. viceprimar Bogza Viorel precizeaza ca nu e sparta, ci
refula. Cineva a umblat acolo, dar s-a rezolvat.
Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza referitoare la plata
navetei cadrelor scolare. Dl. consilier Croitoru Georgian intreaba daca este
obligatoriu sa platim aceste sume intrucat altii nu platesc. D-na. Ungureanu
Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca acolo unde nu s-au platit s-au
obtinut aceste drepturi in instanta.
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Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza, prin care solicita un
reprezentant al Consiliului Local Breaza in Consiliul de Administratie. Dl.
Adrian Druga, primarul comunei, informeaza ca din partea U.A.T.
(primariei) Breaza a fost desemnat dl. Lupu Aurel Lucian. Dl. consilier
Badina Ioan il propune pe dl. consilier Chelaru Eduard, propunere aprobata
in unanimitate.
Se da citire mai departe adresei referitoare la gestionarea cainilor
comunitari.
In incheiere, d-na. consilier Croitoru Maria, 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,
CROITORU MARIA

SECRETAR,
UNGUREANU CARMEN
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