ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 25.06.2016 orele 09.30 cu ocazia sedintei de
constituire a Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi data de mai sus, prin adresa Institutiei Prefectului
Judetul Buzau nr. 13694/22.06.2016 a fost convocata sedinta de
constituire a Consiliului Local al comunei Breaza in baza Ordinului
Prefectului nr. 406/22.06.2016.
La lucrarile sedintei de constituire au fost prezenti toti
candidatii declarati alesi in data de 05 iunie 2016 .
La sedinta participa, fara drept de vot, d-na. Ungureanu
Carmen, secretarul comunei si dl. Sava George - Prefectul Judetului
Buzau, d-na. Pavel Diana Mariana - Sef Serviciu controlul legalitatii si
dl. Coman Eduard Valentin - Sef Serviciu administratie, reprezentanti
ai Prefectului Judetului Buzau si d-na. judecator Dumitru Paraschiva,
care a indeplinit functia de presedinte al Biroului de Circumscriptie
Comunala Breaza - Nr. 17.
Proiectul ordinii de zi al sedintei de constituire a fost adus la
cunostinta publica in termen legal de catre d-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, prin intermediul avizierului si paginii de internet
si cuprinde:
1. Alegerea Comisiei de validare;
2. Validarea mandatelor consilierilor locali alesi ;
3. Depunerea juramantului de catre consilieri ;
4. Declararea ca legal constituit a consiliului local ;
5. Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local ;
6. Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului ;
7. Depunerea juramantului de catre primar ;
8. Alegerea viceprimarului;
9. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului
local.
Lucrarile sedintei de constituire a Consiliului Local al comunei
Breaza sunt deschise de catre dl. Sava George, Prefectul Judetului
Buzau, care precizeaza ca prezenta sedinta de constituire a
consiliului local a fost convocata in baza art. 30 din Legea nr.
215/2001, iar la aceasta sunt prezenti din cei 11 consilieri alesi toti
11. Prin urmare sunt indeplinite conditiile prevaztute de lege si
declara sedinta legal constituita.
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D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, inmaneaza d-nei.
Pavel Diana Mariana, dosarul sedintei pentru consultare si
precizeaza care este decanul de varsta: dl. Badina Ioan si care sunt
cei doi dintre cei mai tineri consilieri: dl. Croitoru Georgian si dl.
Chelaru Eduard.
Dl. Sava George, Prefectul Judetului Buzau, precizeaza ca din
consultarea dosarelor rezulta ca dl. Badina Ioan este decanul de
varsta si dl. Croitoru Georgian si dl. Chelaru Eduard sunt cei doi
asistenti ai acestuia. Invita secretarul sa citeasca ordinea de zi si
supune la vot. Ordinea de zi este aprobata cu 11 voturi pentru, nici o
abtinere, nici un vot impotriva.
In continuare, dl. Sava George, Prefectul Judetului Buzau, roaga
secretarul comunei sa solicite consilierilor comunicarea grupurilor de
consilieri constituite si a liderilor acestora. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, informeaza consilierii locali ca potrivit legii
consilierii se organizeaza in grupuri. In cazul de fata PSD a obtinut 7
locuri in consiliul local, PNL a obtinut 3 locuri si ALDE 1 loc. ALDE nu
poate constitui un grup astfel incat va trebui sa aleaga carui grup se
afiliaza. Dl. Bondrea Constantin Cristian precizeaza ca se afiliaza
drupului PSD, iar dl. Botea Vasile precizeaza ca PNL s-a constituit in
grup distinct. Prin urmare, s-au constituit doua grupuri de consilieri:
- grupul consilierilor PSD + ALDE cu lider dl. Chelaru Eduard
- grupul consilierilor PNL cu lider dl. Botea Vasile.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Alegerea Comisiei de
validare. Dl. Sava George, Prefectul Judetului Buzau, precizeaza ca
pentru inceput trebuie stabilita structura comisiei de validare. D-na.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, informeaza ca potrivit legii
comisia de validare trebuie sa aiba un numar impar de membri,
respectiv 3 sau 5 membri, iar din randul acestora va trebui sa-si
aleaga un presedinte si un secretar. Se propune o structura formata
din 3 membri, se supune la vot si se obtin 11 voturi pentru.
Se fac urmatoarele propuneri pentru comisia de validare :
- dl. Croitoru Georgiaqn il propune pe dl. Dobre Lucian ;
- dl. Chelaru Eduard o propune pe d-na. Croitoru Maria ;
- d-na. Croitoru Maria il propune pe dl. Botea Vasile.
Aceste propuneri se supun la vot si se aproba cu 11 voturi
pentru. In cadrul acestei comisii sunt propusi ca presedinte dl. Dobre
Lucian, secretar d-na. Croitoru Maria si membru dl. Botea Vasile. Se
supune la vot in cadrul membrilor desemnati ai comisiei de validare
si se aproba cu 3 voturi pentru.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : Validarea mandatelor
consilierilor locali alesi .
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Dl. Sava George, Prefectul Judetului Buzau, precizeaza ca
validarea consilierilor locali se va face in mod alfabetic dupa
consultarea dosarelor de catre comisia de validare. Comisia de
validare se retrage pentru consultarea dosarelor, dupa ce d-na.
Ungureanu Carmen ii informeaza asupra optiunii d-lui. Druga Adrian
pentru functia de primar si renuntarea la cea de consilier si asupra
neconfirmarii de catre PNL Buzau a d-lui. Negoita Mihai. Pentru
aceste motive la dosarul sedintei sunt anexate doarele supleantilor
de pe lista PSD si PNL, respectiv dl. Lache Constantin si dl. Ene Luca.
Dupa verificarea dosarelor consilierilor locali, comisia de validare se
intoarce si propune validarea tuturor consilierilor locali intrucat sunt
indeplinite conditiile legale.
Dl. Sava George, Prefectul Judetului Buzau, solicita secretarului
comunei sa numeasca fiecare consilier in parte, in ordine alfabetica,
pentru supunerea la vot. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei, numeste fiecare consilier in parte in ordine alfabetica si
pentru fiecare se obtin 10 voturi pentru, nici o abtinere, nici un vot
impotriva, intrucat persoana al carei mandat este supus validarii nu
participa la vot.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind validarea
mandatelor consilierilor alesi la data de 05.06.2016 in Consiliul Local
al comunei Breaza, judetul Buzau si se aproba cu 11 voturi pentru,
nici o abtinere, nici un vot impotriva.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Depunerea
juramantului de catre consilieri.
In continuare se depune juramantul de catre fiecare dintre
consilieri. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, da citire
juramantului prevazut de lege, iar domnii consilieri se prezinta in
ordine alfabetica si rostesc, cu mana stanga pe Constitutie si Biblie,
cuvantul “Jur”, dupa care semneaza juramantul si primesc un
exemplar al acestuia.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Declararea ca legal
constituit a consiliului local .
Se da citire proiectului de hotarare privind constituirea
Consiliului Local al comunei Breaza, judetul Buzau, respectiv
componentei Consiliului Local al comunei Breaza, se supune la vot si
se aproba cu 11 voturi pentru, nici o abtinere, nici un vot impotriva.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Alegerea presedintelui
de sedinta al consiliului local . D-na. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei, informeaza ca potrivit legii trebuie ales un presedinte de
sedinta care va conduce sedintele Consiliului local din acest moment
timp de 3 luni.
Se fac urmatoarele propuneri:
3

- dl. Chelaru Eduard o propune pe d-na. Croitoru Maria.
Alte propuneri nu se mai fac. Se supune la vot si se aproba cu
11 voturi pentru, nici o abtinere, nici un vot impotriva.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Prezentarea
rezultatului validarii alegerii primarului .
D-na. judecator Paraschiva Dumitru, care a indeplinit functia de
presedinte al Biroului de Circumscriptie Comunala Breaza - Nr. 17,
prezinta rezultatele alegerii primarului si da citire Incheierii din data
de 21.06.2016 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosar nr.
7841/200/2016, privind validarea primarului.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Depunerea
juramantului de catre primar .
Dl. Druga Adrian depune juramantul, semnandu-l si inmanadui-se un exemplar al acestuia.
Dl. Druga Adrian, primarul comunei Breaza, multumeste
locuitorilor pentru increderea acordata si mentioneaza ca va depune
toate eforturile pentru continuarea si finalizare proiectelor incepute si
demararea altora noi. Ureaza success in continuare consilierilor locali
si isi afirma convingerea ca peste 4 ani vor avea cu totii rezultate
bune.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Alegerea
viceprimarului.
Dl. Sava George, Prefectul Judetului Buzau, recomanda ca
pentru inceput sa se stabileasca modalitatea de vot. D-na.
Ungureanu Carmen informeaza ca, potrivit legii, viceprimarul este
ales din randul consilierilor locali prin vot secret cu majoritate simpla.
Mai precizeaza ca votul se poate inscrie pe buletinul de vot prin
marcarea candidatului ales cu un X sau cu DA sau prin barare a
numelui sau cum se va stabili de catre consilierii locali.
Se stabileste de catre consilierii locali ca modalitate de vot
mentionarea cuvantului “DA” pe buletinul de vot in dreptul
candidatului ales.
Se fac urmatoarele propuneri:
- dl. Badina Ioan il propune pe dl. Croitoru Georgian;
- dl. Chelaru Eduard il propune pe dl. Bogza Viorel.
In urma acestor propuneri, secretarul comunei procedeaza la
completarea buletinelor de vot cu numele celor doi candidati in
ordinea propunerii, apoi inmaneaza fiecarui consilier local cate un
buletin de vot. Acestia intra in cabina de vot si, dupa exercitarea
votului, introduc in urna de vot buletinul de vot indoit pentru a se
asigura secretul votului. Dupa ce procedura de vot a fost finalizata,
comisia de validare preia buletinele de vot din urna de vot si d-na.
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Croitoru Maria numeste cu voce tare voturile obtinute pe masura ce
desface buletinele de vot. Rezultatul votului:
- dl. Croitoru Georgian: 5 voturi;
- dl. Bogza Viorel: 6 voturi.
Se consemneaza acest rezultat in procesul-verbal nr.
4/25.06.2016 al comisiei de validare, se supune la vot proiectul de
hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Breaza si se
aproba cu 11 voturi pentru, nici o abtinere, nici un vot impotriva.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Organizarea comisiilor
de specialitate ale consiliului local.
Dl. Sava George, Prefectul Judetului Buzau, precizeaza ca mai
inati trebuie stabilita structura comisiilor de specialitate, numar
comisii si numar membri pe fiecare comisie.
D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca si
pana acum consiliul local a avut 3 comisii de specialitate. Potrivit legii
o comisie trebuie sa aiba 3 sau 5 membri, numar impar.
Avand in vedere ca sunt 11 consilieri locali, se stabileste de
catre consilierii locali sa se constituie 3 comisii de specialitate, o
comisie cu 5 membri si celelalte doua cu cate 3 membri fiecare.
D-na. Pavel Diana Mariana, Sef Serviciu controlul legalitatii in
cadrul Institutiei Prefectului Judetului Buzau, solicita secretarului
comunei citirea propunerilor de comisii asa cum s-au stabilit functie
de domeniile prevazute de lege. Se da citire denumirii comisiilor de
specialitate, astfel :
1. Comisia pentru activitati economico – financiare, munca si
protectie sociala, protectia mediului si turism, amenajarea teritoriului
si urbanism,
2. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant,
sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport,
3. Comisia juridica, de disciplina si agricultura.
Dl. Badina Ioan intreaba de ce in componenta denumirilor
comisiilor nu mai exista domeniul administratie, iar d-na. Ungureanu
Carmen, sercretarul comunei, il informeaza ca printre domeniile
prevazute de lege la acest moment nu se mai regaseste acest
domeniu, dar consilierii pot hotara sa se organizeze comisii si in alte
domenii de specialitate.
Se supun la vot comisiile de specialitate propuse si se obtin 11
voturi pentru, cu mentiunea ca prima sa fie alcatuita din 5 membri si
celelalte din cate 3 membri.
Se fac urmatoarele propunei pentru prima comisie :
- d-na. Croitoru Maria ii propune pe d-nii. Badina Ioan si Dobre
Lucian ;
- dl. Badina Ioan il propune pe dl. Botea Vasile ;
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- dl. Botea Vasile il propune pe dl. Croitoru Georgian ;
- dl. Croitoru Georgian il propune pe dl. Chelaru Eduard.
Nemaifiind nici o alta propunere se supune la vot si se aproba
cu 11 voturi pentru.
Dl. Sava George, Prefectul Judetului Buzau, propune
desemnarea presedintelui si secretarului pentru comisii la acest
moment. Fapt pentru care se fac urmatoarele propuneri in cadrul
comisiei:
- Presedinte: Botea Vasile
- Secretar: Badina Ioan.
Se supune la vot si se aproba cu 5 voturi pentru. Prin urmare,
Comisia pentru activitati economico – financiare, munca si protectie
sociala, protectia mediului si turism, amenajarea teritoriului si
urbanism va avea urmatoarea compunenta :
- Botea Vasile - Presedinte
- Badina Ioan - Secretar
- Dobre Lucian
- Croitoru Georgian
- Chelaru Eduard.
Se fac urmatoarele propunei pentru a doua comisie :
- dl. Croitoru Georgian il propune pe dl. Stoica Ionut Cornel ;
- dl. Bogza Viorel ii propune pe dl. Lache Constantin si d-na. Croitoru
Maria.
Nemaifiind nici o alta propunere se supune la vot si se aproba
cu 11 voturi pentru.
Se fac urmatoarele propuneri in cadrul comisiei:
- Presedinte: Stoica Ionut Cornel;
- Secretar: Lache Constantin.
Se supune la vot si se aproba cu 3 voturi pentru. Prin urmare,
Comisia pentru
activitati social-culturale, culte,
invatamant,
sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport va avea
urmatoarea compunenta :
- Stoica Ionut Cornel - Presedinte
- Lache Constantin - Secretar
- Croitoru Maria.
Se fac urmatoarele propunei pentru a treia comisie :
- d-na. Croitoru Maria il propune pe dl. Bondrea Constantin Crsitian;
- dl. Dobre Lucian ii propune pe dl. Ene Luca si dl. Bogza Viorel.
Nemaifiind nici o alta propunere se supune la vot si se aproba
cu 11 voturi pentru.
Se fac urmatoarele propuneri in cadrul comisiei:
- Presedinte: Bogza Viorel;
- Secretar: Bondrea Constantin Cristian.
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Se supune la vot si se aproba cu 3 voturi pentru. Prin urmare,
Comisia juridica, de disciplina si agricultura va avea urmatoarea
compunenta :
- Bogza Viorel - Presedinte
- Bondrea Constantin Cristian - Secretar
- Ene Luca.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind stabilirea si
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei
Breaza, judetul Buzau, pe principalele domenii de activitate si se
aproba cu 11 voturi pentru, nici o abtinere, nici un vot impotriva.
In acest moment dl. Sava George, Prefectul Judetului Buzau,
declara inchise lucrarile sedintei.
D-na. judecator Dumitru Paraschiva felicita consilierii locali.
Precizeaza ca a fost placut impresionata ca si presedinte al BECC nr.
17 Breaza intrucat apreciaza ca acestia sunt oameni civilizati,
seriosi, care nu au determinat-o sa face exercitii juridice. De aceea ii
felicita si le doreste sanatate si putere de munca, deoarece
responsabilitatea este din ce in ce mai mare, iar cetatenii vor gasi aici
intelegere, chiar daca nu este posibil sa se resolve toate problemele
ridicate de ei. Le recomanda sa gaseasca timp si rabdare pentru
cetateanul care apeleaza la ei, sa fie modele in comunitate, sprijin
pentru cetateni, calmi si rabdatori.
Dl. Sava George, Prefectul Judetului Buzau, multumeste
doamnei judecator, care a demonstrat si aici capacitatile sale
profesionale exercitand rolul activ. Precizeaza ca de 20 de ani
lucreaza in administratie, dar nu da sfaturi. Mentioneaza ca daca
puterea judecatoreasca si administratia va fi buna, armata si
biserica la fel, aceasta tara va avea o evolutie buna. Legile se
schimba, dar trebuie sa ramanem in slujba cetateanului prin
aplicarea legii. Pe data de 5 iunie cetatenii v-au acordat creditul. In
incheiere isi exprima speranta de a se revedea cu acestia si peste 4
ani.
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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