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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

Incheiat astazi 25.08.2016  orele 14.00 cu ocazia sedintei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Breaza 

 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 152/19.08.2016 

a primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a 
Consiliului Local al comunei Breaza. 

La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali din 
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local, absentand 
motivat dl. Lache Constantin (inmormantare socru).  

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 desemnarea presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local Breaza; 
3. Proiect de hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente 

organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau ; 
4. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 4/21.01.2016 

privind aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2016; 
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 10 consilieri locali.  

 In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza 
rugamintea d-nei. Croitoru Maria, presedintele sedintei sa preia 
conducerea lucrarilor. 

 Dl. Consilier Croitoru Maria supune votului celorlalti consilieri cele 5 
puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 1 proiect de 
hotarare suplimentare, si anume: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2016 . 
   Cu 10 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 

suplimentata. 
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei 

ordinare din data de 21.07.2016, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de 
catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat 
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pe site-ul comunei si afisat la sediul primariei comunei Breaza, judetul 
Buzau. Dl. consilier Croitoru Georgian face specificatia ca s-a abtinut la 
votul privind adoptarea hotararii privind aprobarea listei de investitii pe anul 
2016, alaturi de dl. Botea Vasile si de dl. Stoica Ionut Cornel. Roaga sa se 
faca corectia in procesul-verbal. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, roaga 
sa se faca corectia referitoare la suma de 250.000 lei cu T.V.A. aceasta 
nereprezentand valoarea acoperisului scolii, ci valoarea intregii lucrari de 
consolidare a scolii. 

 Cu 10 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al 
sedintei ordinare din data de 21.07.2016. 

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 desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local 
Breaza». D-na. Consilier Croitoru Maria da citire proiectului de hotarare. 
Secretarul comunei, d-na. Ungureanu Carmen, informeaza ca a fost luata 
in calcul si sedinta de constituire, chiard aca numai pentru jumatate din 
aceasta d-na. Croitoru Maria a fost presedinte de sedinta. Dl. consilier 
Chelaru Eduard apreciaza ca sedinta de constituire nu poate fi luata in 
calcul intrucat la acea sedinta s-a urmat doar procedura de constituire a 
Consiliului Local nu s-au pus in discutie si alte probleme. Ceilalti consilieri 
locali sunt de acord cu aceasta opinie, urmand ca presedintele de sedinta 
sa fie desemnat incepand cu luna octombrie. D-na. Consilier Croitoru Maria  
invita la propuneri. Dl. consilier Chelaru Eduard propune ca fiecare 
consilier, in ordine alfabetica, sa fie presedinte de sedinta dupa un grafic 
intocmit de secretarul comunei. Se supune la vot aceasta propunere si se 
aproba cu 10 voturi pentru. Prin urmare incepand cu luna octombrie timp 
de 3 luni presedinte de sedinta va fi dl. consilier Badina Ioan. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru. 

Dl. Adrian Druga, primarul comunei, solicita cuvantul pentru 
prezentarea unor clarificari. D-na. Consilier Croitoru Maria ii acorda 
cuvantul. 

Dl. Adrian Druga, primarul comunei, informeaza referitor la Serviciul 
de Apa-Canal, aprobat in sedinta trecuta. Alimentarea cu apa in comuna s-
a facut prin Programul Sapard printr-o cerere din anul 2006, prin care com. 
Breaza si-a luat angajamentul ca va crea 4 locuri de munca in faza de 
operare, iar aceste 4 posturi sunt cele de la S.C. AQUA Breaza S.R.L. 
Prezinta documente din anul 2006. Mai precizeaza ca in anul 2004 exista 
in cadrul primariei un Compartiment de Paza Obsteasca care continea 5 
functii din care 1 cu ½ norma. In anul 2007 cand am demarat procedura 
pentru sistemul de alimentare cu apa am oprit 4 functii cu norma intreaga 
de la Compartimentul de Paza Obsteasca. Asa a aparut Compartimentul 
de Alimentare cu apa. In anul 2009 a trebuit sa restructuram personalul sa 
ajungem la maxim 22 de posturi. Atunci s-a ivit necedsitatea infiintarii S.C. 
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Aqua Breaza S.R.L. Avem aproximativ 50 km de retea de alimentare cu 
apa + sistemul de aductiune + rezervoare + statii de repompare. Din 
rezervoarele vechi am automatizat si intentionam sa mai automatizam unul. 
Ele sunt introduse in noua retea de alimentare cu apa creata prin 
Programul Sapard. De aceea a fost nevoie  sa infiintam S.C. AQUA Breaza 
S.R.L. Companiile de apa au reclamat la Consiliul Concurentei ca, consiliile 
localefac concurenta neloiala acestor companii. Noi trebuie sa respectam 
legislatia existenta. Trebuie sa apreciem ca am pastrat serviciul de 
alimentare cu apa si avem apa fara probleme, fara restrictii. Nu trebuie sa 
ne comparam cu nimeni, nici la debit, nici la calitate, nici la pret. 

La Valeanca am inlocuit o coloana metalica de 1,4 km, care se 
colmatase. Lucrarile se fac cu costuri minime cu echipa de la S.C. AQUA 
Breaza S.R.L. Se curata si rezervoarele de apa, si izvoarele de apa (peste 
20 la numar), se intretin si scolile, drumurile satesti iarna cand dau zapada 
cu lopata. Oamenii acestia fac orice. Nici o scoala, in ultimii 12 ani, nu a 
fost igienizata cu vreo firma, ci doar cu muncitorii de la S.C. AQUA Breaza 
S.R.L. Dl. Primar prezinta caietul de sarcini privind lucrarile de reabilitare 
de la Scoala Gimnaziala Breaza + fotografii cu evolutia lucrarilor de la 
inceputul acestora pana ieri 24.08.2016. Prezinta, de asemenea, lista 
lucrarilor ce s-au efectuat. Comuna Breaza era institutie publica, dar cand 
am devenit primar nu am gasit nici gard sau macar un geam termopan la 
scoala. In toata comuna s-au introdus is s-au schimbat continuu lampi 
stradale. Daca doriti sa desfiintati S.C. AQUA Breaza S.R.L., hotarati. 
Muncitorii de la aceasta societate au salariul minim pe economie si nu au 
luat niciodata o prima. Trebuie avut in vedere ca la reteaua de apa va fi 
nevoie de revizii majore (motoare, pompe, parte de automatizare). 

Dl. consilier Dobre Lucian precizeaza ca s-a vehiculat ideea ca 
Proiectul Sapard este acelasi proiect demarat de dl. Botea Vasile, cand era 
primar. 

Dl. consilier Botea Vasile raspunde ca asa este, ca acest proiect a 
fost demarat in anul 2002, dar a mai fost modificat apoi pana in anul 2006. 
Finantarea atunci s-a primit. Solicita secretarului sa se prezinte ordonanta 
cand s-a primit finantarea. 

D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca 
documente asa vechi trebuie sa fie in arhiva. Pana la sedinta urmatoare 
vor fi cautate. 

Dl. consilier Dobre Lucian afirma ca in anul 2002 s-a facut un foraj pe 
deal, dar care a ramas fara rezultat. 

Dl. consilier Botea Vasile precizeaza ca era un foraj experimental. 
Solicita din nou sa se prezinte ordonanta prin care s-a aprobat finantarea. 

Dl. consilier Stoica Ionut Cornel solicita copie de pe ultimul proces-
verbal al Curtii de Conturi, pe support de hartie sau pe e-mail.  

D-na. Consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune 
incheierea acestor dezbateri si supune atentiei domnilor consilieri al treilea 
punct al acesteia, respectiv «Proiect de hotarare privind modificarea 
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evidentei fiscale curente organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau ». 
D-na. Consilier Croitoru Maria da citire proiectului de hotarare. Secretarul 
comunei  informeaza ca debitorul Dinicu Elexandru a decedat si, portivit 
art. 27 din Legea nr.207/2015-codul de procedura fiscala, debitul rezultat 
din amenzi nu trece asupra succesorilor. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru. 
 In continuare, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, 
supune atentiei domnilor consilieri punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv 
« Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 4/21.01.2016 privind 
aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2016». Se da citire 
proiectului de hotarare. Secretarul informeaza cu privire la necesitatea 
includerii in planul de achizitii publice a contractului cu specialistul 
topografic ce ne va ajuta sa ne conformam cu prevederile O.U.G. nr. 
35/20016, a serviciilor hoteliere avand in vedere noile conditii de achizitie 
publica prin SEAP, a sistemului de alarmare electronic asa cum ne-a fost 
recomandat de ISU Buzau, precum si reabilitarea Caminului Cultural 
Breaza. Termenul de realizare a cartilor funciare este 20.09.2016, iar pana 
la 31.12.2016 vom primi de la O.C.P.I. Buzau contravaloarea realizarii 
acestora. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, informeaza ca se va 
face un cadastru la nivelul titlului de proprietate sau a documentelor care i-
au urmat. In zona colinara sunt probleme, mai ales la vie unde s-a 
reconstituit terenul pe randuri si nu pe suprafata. Acum la masuratori ies 
diferente, pana la 100 m, fata de titlurile de proprietate. Cadastrul se 
realizeaza pe fiecare pozitie in parte. Pe Masura 7.6. exista posibilitatea sa 
se acceseze fonduri pe componenta culturala pentru Caminul Cultural 
Breaza. Trebuie prevazute cheltuielile pentru demararea acestui proiect: 
carte funciara, releveu, expertiza tehnica, studiu geotehnic. Intentionam sa 
reabilitam si cladirea bibliotecii intrucat este lipita de camin. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru. 

 Dl. d-na. Consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv «Proiect 
de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2016 ». Se da citire 
proiectului de hotarare. Primarul comunei ofera explicatii: se impune 
cuprinderea sumelor pentru reabilitarea Caminului Cultural Breaza prin 
redistribuirea sumei de 75.000 lei repartizata pentru obiectivul de investitii 
« Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul Vispesti, 
comuna Breaza, judetul Buzau » astfel :  

• 55.000 lei pentru obiectivul de investitii « Modernizarea, renovarea 
si dotarea Caminului Cultural din satul Vispesti, comuna Breaza, 
judetul Buzau » ; 

• 20.000 lei pentru noul obiectiv de investitii « Monernizarea, 
renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul Breaza, comuna 
Breaza, judetul Buzau » . 
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Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi «Alte probleme ale activitatii 
curente», d-na. consilier Croitoru Maria da citire cererii depuse de d-na. 
Radu Maria, prin care solicita aprobarea unui ajutor social de urgenta 
pentru inmormantarea fratelui sau-Musca Ion. Se supune la vot si se obtin 
10 voturi pentru. 

Dl. Primar informeaza prezinta documentale de atribuire a 
contractului de alimentare cu apa pe Programul Sapard din anul 2006. Se 
solicita de catre dl. consilier Botea Vasile sa se prezinte documentatia 
pentru proiectul de alimentare cu apa din anul 2002. 

Dl. consilier Croitoru Georgian apreciaza ca drumul spre satul Badeni 
este foarte avariat. 

Dl. Primar mai prezinta cateva detalii despre realizarea cadastrului 
national si a cartilor funciare. Informeaza ca acesta este un program multi 
anual, iar acum in termen atat de scurt (pana la 20.09.2016) am apreciat sa 
incepem cu arabilul si padurea. 

In sedinta intra dl. Lache Constantin. 
 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,     SECRETAR, 

              CROITORU MARIA                         UNGUREANU CARMEN
    
    

  
  

 
 

                                                      

 


