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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi, 29.09.2016, orele 15,00, cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului Local al comunei Breaza 
  
 Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 171 din 23.09.2016 a 
Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului 
Local al comunei Breaza. 
 La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 9 consilieri locali, din 
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenteaza 
motivat dl. Dobre Lucian (spitalizare) si nemotivat dl. Bondrea 
Constantin Cristian. 
 La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adrian Druga, primarul 
comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza.
 Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in 
termen legal de catre doamna Ungureanu Carmen, secretarul comunei, 
prin intermediul site-ului si avizierului si cuprinde urmatoarele: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a 

functiilor publice pe anul 2017; 
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 

2016; 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 

2016; 
5. Alte probleme ale activitatii curente. 

 Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei 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  25.08.2016, cu mentiunea ca acesta a fost 
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces 
verbal afisat pe site-ul si la avizierul Primariei comunei Breaza, judetul 
Buzau. Cu 9 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al 
sedintei ordinare din data de 25.08.2016 in forma prezentata. 
 In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, 
adreseaza rugamintea d-nei. consilier Croitoru Maria, presedintele 
sedintei, sa preia conducerea lucrarilor. 

 Doamna consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei supune 
votului celorlalti consilieri cele 5 puncte de pe ordinea de zi.  Cu 9 voturi, 
domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma prezentata. 
 Doamna consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune 
inceperea discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi. Dl. 
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Adrian Druga, primarul comunei, solicita cuvantul pentru informarea 
consiliului local.  Se acorda cuvantul d-lui. Primar, care precizeaza ca 
incepand cu luna octombrie se va incepe depunerea proiectelor pe mai 
multe masuri prin PNDL. Aceste masuri se adreseaza si catre domeniul 
public, dar si catre domeniul privat. La demararea proiectului vom face o 
actiune de informare la nivelul comunei pentru a fi prezentata in concret 
masura de accesare si daca vom aprecia ca mai sunt potentiali beneficiari 
(privati, persoane fizice autorizate) le putem transmite un draft cu 
indrumari pentru a veni in sprijinul lor. Proiecte se vor putea depune si 
pentru activitati agricole si nonagricole (societati, pensiuni).Vor veni 
reprezentanti ai GAL si ne vor oferi mai multe amanunte. 
 La acest moment proiectul pentru constructia gradinitei este in faza 
de semnare de contract, iar la cel pentru reabilitarea caminului cultural 
Vispesti se pregatesc documentele. 
 Pe GAL ne propunem 2 actiuni sau chiar 3, astfe: 

1. Achizitionarea unui utilaj (buldoexcavator sau autogreder). Cel pe 
care il avem il vom propune spre casare caci nu trebuie sa mai 
avem un utilaj de acelasi fel; 

2. constructia unui teren sportiv sintetic in spatele scolii Greceanca. 
L=70 si l=30 m. Locul se preteaza. Daca mai sunt si alte propuneri 
le vom analiza. 

3. amenajarea parcului de langa Biserica Vispesti. 
  Va informez, de asemeni, cu privire la programul microbuzului 
scolar. In primul rand acesta s-a achizitionat pentru copii din satele unde 
nu exista unitate scolara. Microbuzul scolar este de 16+1 locuri, dar se 
circula de fapt 15+1 (pe locul din fata trebuie sa fie un singur insotitor). 
Sunt controale permanente. Curse se fac zilnic. Nu are stationare la 
primarie pentru ca arpleca in gol si seara ar veni in gol de la Vispesti sau 
Greceanca. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prezinta cursele. 
In Vispesti si Valeanca sunt peste 40 de copii. Ca o medie zilnica , 
microbuzlul parcurge 97-101 km. Nu se poate depasi numarul de copii nici 
macar cu unul. 
  Dl. consilier Badina Ioan intreaba unde este toaleta la Scoala 
Breaza. 
  Dl. Primar respunde ca exista si in scoala si afara, dar cea din 
scoala este folosita. S-a mai folosit si cea de afara atunci cand au fost 
avarii la cea din interior. 
  In data de 24.09.2016, impreuna cu scoala, ne-am inscris in 
programul de voluntariat pentru colectarea deseurilor. S-au prezentat 30 de 
copii voluntar. Am colectat 70 de saci menajeri pusi la dispozitie impreuna 
cu manusi. Parintii au inteles sensul acestei actiuni. 
  Dl. consilier Ene Luca intreaba pentru ce sunt tomberoanele de la 
Greceanca, caci ar avea si dumnealui deseuri pentru colectare. 
  Dl. Primar raspunde ca pentru hartii.  
  Doamna consilier Croitoru Maria roaga consilierii sa se intoarca la 
ordinea de zi si propune incepera discutarii acesteia. Supune atentiei 
domnilor consilieri al 2-lea punct al acesteia, respectiv “ Proiect de hotarare 
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privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 ». 
Se da citire proiectului de hotarare. D-na. consilier Croitoru Maria ofera 
cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen, secretarul comunei. Aceasta 
informeaza ca Planul de ocupare a functiilor publice este o lucrare care se 
intocmeste in fiecare an in aceasta perioada. Dupa aprobare va fi inaintat 
ANFP Bucuresti. Este necesar a se intocmi intrucat in anul urmator nu se 
va putea face nici o angajare sau promovare in functii publice fara aceasta 
lucrare. Structura este aceeasi, nu exista nici o schimbare. Se vor face 
demersuri pentru ocuparea functiilor publice vacante si va exista un singur 
caz de promovare in grad in cazul d-nei. Frusinoiu Dorinita Titeluta.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru . 

In continuare, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, 
supune discutiei domnilor consilieri  « Proiectul de hotarare privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2016 ». Se da citire proiectului de 
hotarare. Se prezinta si adresa DGFP Buzau cuprinzand sumele pentru 
invatamant. Dl. consilier Badina Ioan solicita prezenta in sedinta a d-nei. 
contabil atunci cand pe ordinea de zi exista asemenea proiecte de 
hotarare. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru . 

Mai departe, doamna consilier Croitoru Maria, presedintele 
sedintei, supune discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare 
privind aprobarea listei de investitii pe anul 2016 ». Se da citire 
proiectelor de hotarari, iar primarul comunei – dl. Adrian Druga face 
precizari: avem proiecte noi pe care intentionam sa le demaram, iar acest 
lucru trebuie sa se reflecte si in lista investitiilor. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare 
sunt supuse votului domnilor consilieri si adoptate cu 9 voturi pentru . 
 La ultimul punct al ordinii de zi ,,Alte probleme ale activitatii 
curente”  au fost urmatoarele interventii: 

1. Dl. consilier Badina Ioan solicita informari cu privire la 
beneficiarii Legii nr. 416. Dl. viceprimar Bogza Viorel precizeaza 
ca la acest moment exista 82 de oameni la ajutor social. 

2. D-na. consilier Croitoru Maria informeaza ca, asa cum s-a solicitat 
la sedinta anterioara, a fost intocmit un grafic alfabetic pentru 
consilieri ca presedinte de sedinta. Se da citire acestui grafic. Toti 
consilierii prezenti sunt de acord.  

3. Dl. consilier Ene Luca informeaza ca nu s-a taluzat bine malul si 
santul nu s-a facut bine. Este o suprafata destul de mare afectata 
mai jos de Mat. Dl. Primar precizeaza ca malul a fost rupt de garla. 
Trebuie umpluta groapa aceea. Se vor pune si dalele pluviale. 

4. Dl. Stoica Ionut Cornel intreaba unde se vor pune. Dl. Primar 
raspunde ca initial s-a dorit pe DJ 205, dar acesta deja e prins intr-
un proiect de reabilitare in care sunt cuprinse si rigole betonate. 
Avem unde sa le punem, la Vispesti, la Valeanca. Pentru Sala de 
sport se va face un protocol de predare, dar dupa actiunea de audit 
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de la constructor. 
5.  D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei informeaza cu 

privire la dosarul de pe rolul Tribunalului Buzau cu UAT com. 
Sahateni. S-a dispus de catre instanta realizarea unei expertize 
intrucat lucrarile facute in baza Legii nr. 165/2013 sunt 
extrajudiciare. Se dau termene acum pentru realizarea si depunerea 
expertize. Totusi noul Cod de Procedura Fiscala in art. 43 alin. (3) 
contine o prevedere care, in acceptiunea noastra, se refera exact la 
situatii de acest fel. Atata vreme cat exista un conflict pe materia 
fiscala intre doua comune contribuabilul va plati la comuna unde se 
afla inregistrata materia fiscala.  Dupa clarificarea conflictului 
contribuabilul va plati in cealalta comuna daca este cazul. In speta 
noastra momentul clarificarii conflictului l-am interpretat a fi la 
data finalizarii Legii 165/2013, in noiembrie 2015, iar de la 
01.01.2016 am apreciat ca oamenii trebuie sa plateasca la comuna 
Sahateni. Dar vom vedea ce va hotara instanta. Urmatorul termen 
este pe 05.10.2016. 

 In incheiere, doamna 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,   SECRETARUL 
COMUNEI,    
      CROITORU MARIA                               UNGUREANU 
CARMEN 
 


