ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 31.10.2016 orele 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 191/24.10.2016 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 (9+1 care
va fi validat in cursul acestei sedinte) din totalul celor 11 consilieri din
componenta Consiliului Local, absentand dl. Dobre Lucian (invoit fiind de catre
dl. Bogza Viorel-viceprimarul comunei Breaza intrucat se afla internat in spital).
La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adrian Druga, primarul comunei
Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei si urmatorii invitati: dna. contabil Voine Luiza, dl. Duca Dumitru, veteran de razboi, si dl. Duca Ion, fiul
d-lui. Duca Dumitru.
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 site-ului si avizierului si cuprinde:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente
organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau (def. Ene Catalin);
3. Proiect de hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente
organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau (def. Lupu Nita);
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2016;
6. Proiect de hotarare privind acordarea unui premiu in suma neta de 1.000
lei din bugetul local pe anul 2016, cu ocazia implinirii varstei de 100 de
ani la data de 14.10.2016, domnului Duca Dumitru-veteran de razboi;
7. 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 9(+1) consilieri locali.
Inainte de a proceda la lucrarile sedintei dl. Adrian Druga, primarul comunei,
informeaza asupra prezentei dlui. Duca Dumitru si a d-lui. Duca Ion in sedinta.
Prezinta evenimentul si anume aniversarea d-lui. Duca Dumitru, veteran de
razboi, la implinirea a 100 de ani de existenta si solicita consilierilor locali sa
permita ca acest eveniment sa se produca cu prioritate avand in vedere varsta dlui. Duca Dumitru. Mai precizeaza ca noi, cei de azi, trebuie sa aducem un omagiu
eroilor comunei noastre. Avem peste 300 de ostasi cazuti in razboi. Adreseaza
toate urarile de bine, de sanatate si de viata lunga d-lui. Duca Dumitru. D-na.
consilier Croitoru Maria, educator la Gradinita cu Program Normal Breaza,
informeaza ca elevii scolii au pregatit un program pentru cinstirea d-lui. Duca
Dumitru, un program care a cuprins cantece patriotice si recitarea unei poezii
“Sergentul”.
Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, informeaza cu privire la
acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Breaza d-lui. Duca Dumitru si
asupra premiului, consilierii neavand obiectiuni. Ii inmaneaza acestuia diploma si
premiul, urmand ca in cadrul sedintei sa fie prezentate pe larg si aprobate
hatararile consiliului local. Se procedeaza la efectuarea unei poze de grup pentru
imortalizarea evenimentului.
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In continuare, se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 29.09.2016, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de
catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat 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 29.09.2016.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza rugamintea dlui. Badina Ioan, presedintele sedintei sa preia conducerea lucrarilor.
Dl. Badina Ioan supune votului celorlalti consilieri cele 7 puncte de pe ordinea
de zi, care a fost completata cu inca 5 proiecte de hotarare suplimentare, motivat
de urgenta acestora, si anume:
1. Proiect de hotarare privind constatarea vacantarii unei functii de consilier
local din cadrul Consiliului Local al com. Breaza ;
2. Proiect de hotarare privind validarea urmatorului supleant in functia de
consilier local al Consiliului Local al. com. Breaza, jud. Buzau ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea
titlului de „Cetatean de onoare” al comunei Breaza, judetul Buzau;
4. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al
comunei Breaza, judetul Buzau domnului Duca Dumitru, veteran de razboi;
5. Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara « Eco Buzau 2009 » .
Cu 9 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma suplimentata.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, avand in vedere prezenta
d-nei. contabil Voinea Luiza, propune acordarea cuvantului d-nei. contabil
Voinea Luiza. D-na contabil Voinea Luiza informeaza ca nu avem prevazute
sume suficiente pentru indemnizatiile de insotitor ale persoanelor cu handicap
grav, unde se inregistreaza un deficit de 40.000 lei si pentru salarii, unde se
inregistreaza un deficit de 10.000 lei. Sumele au fost preluate de la investitii,
intrucat s-au inregistrat sume nefolosite ca urmare a neexecutarii montarii
dalelor pentru santul pluvial. Este o modificare simpla. Tot asa vom proceda si la
bugetul pentru venituri proprii si subventii luna viitoare. Am asteptat sume pentru
indemnizatiile de insotitor, dar pentru ca nu au venit am decis acum pentru ca in
noiembrie trebuie sa facem plati. Pentru indemnizatii am prognozat pana la
sfarsitul anului. Daca totusi vom primi sume vom vedea atunci, le vom
redistribui. Doamna contabil mai precizeaza ca lista de investitii reflecta tocmai
scaderea cu suma de 50.000 lei despre care a facut vorbire anterior.
Acestea fiind zise d-na. Voinea Luiza se retrage din sedinta.
In continuare se propune luarea cu prioritate a proiectelor de hotarare
privind validarea mandatului d-lui. Mocanu Eugen in vederea completarii
componentei consiliului local. Domnii consilieri nu se opun.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri « Proiectul de hotarare privind constatarea vacantarii unei functii de
consilier local din cadrul Consiliului Local al com. Breaza ». Dl. consilier Badina
Ioan da citire proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen - secretarul
comunei Breaza informeaza asupra demisiei d-lui. Croitoru Georgian depusa in
data de 29.09.2016.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu
9 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri « Proiectul de hotarare privind validarea urmatorului supleant in
functia de consilier local al Consiliului Local al. com. Breaza, jud. Buzau ». Dl.
consilier Badina Ioan da citire proiectului de hotarare. Se constituie comisia de
validare, dar se constata ca presedintele acesteia-dl. Dobre Lucian-nu este
prezent, astfel incat se fac propuneri pentru inlocuire acestuia. Dl. consilier Stoica
Ionut Cornel il propune pe dl. consilier Bondrea Constantin Cristian, propunere
aprobata in unanimitate.
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Se verifica dosarul d-lui. Mocanu Eugen, se da citire confirmarii acestuia de
catre PSD-Organizatia Judeteana Buzau. Dl. Mocanu Eugen depune juramantul, il
semneaza si i se inmaneaza un exemplar.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu
9 voturi pentru.
In acest moment dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri proiectele de hotarare de pe ordinea de zi incepand
cu « Proiectul de hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente organizate
la nivelul com. Breaza, jud. Buzau (def. Ene Catalin)». Se da citire proiectului de
hotarare, iar d-na. Ungureanu Carmen-secretarul comunei Breaza- precizeaza ca
potrivit art. 27 din Legea 207/2015 amenzile nu trec asupra succesorilor in cazul
persoanelor fizice.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu
10 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri « Proiectul de hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente
organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau (def. Lupu Nita)». Se da citire
proiectului de hotarare, iar d-na. Ungureanu Carmen-secretarul comunei Breazaprecizeaza ca potrivit art. 27 din Legea 207/2015 amenzile nu trec asupra
succesorilor in cazul persoanelor fizice.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu
10 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei supune atentiei domnilor
consilieri al 4-lea punct al ordinii de zi, respectiv « Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016». Se da citire ordinii de zi si se
mentioneaza ca sunt valabile explicatiile prezentate de d-na. Voinea Luiza la
inceputul sedintei.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba
cu 10 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri « Proiectul de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul
2016». Dl. consilier Badina Ioan da citire proiectului de hotarare si, de asemeni,
face referire la interventia d-nei. Voine Luiza.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu
10 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri « Proiectul de hotarare privind acordarea unui premiu in suma neta de
1.000 lei din bugetul local pe anul 2016, cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani
la data de 14.10.2016, domnului Duca Dumitru-veteran de razboi». Se da citire
proiectului de hotarare, iar dl. Adrian Druga-primarul comunei Breaza- prezinta
proiectul de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu
10 voturi pentru.
Mai departe dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri
« Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al comunei
Breaza, judetul Buzau». Se da citire proiectului de hotarare, iar dl. Adrian Drugaprimarul comunei Breaza- prezinta proiectul de hotarare si anexa la acesta.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu
10 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri « Proiectul de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de
onoare” al comunei Breaza, judetul Buzau domnului Duca Dumitru, veteran de
razboi». Se da citire proiectului de hotarare, iar iar dl. Adrian Druga-primarul
comunei Breaza- prezinta proiectul de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu
10 voturi pentru.
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In continuare, dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare pentru aprobarea unor
masuri/demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara « Eco
Buzau 2009 » ». Dl. consilier Badina Ioan da citire proiectului de hotarare.
Secretarul comunei prezinta adresa Consiliului Judetean Buzau si situatia
retragerii/revenirii din ADI « ECO Buzau 2009 » a com. Galbinasi, a orasului
Ramnicu Sarat si orasului Nehoiu. Avand calitatea de membri in acest ADI « ECO
Buzau 2009 » trebuie sa luam act de orice modificari intervenite.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot si se aproba cu
10 voturi pentru.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii
curente” .
Se da citire cererii d-lui. Costache Giuliano care solicita aprobarea unui
club sportiv, dar se constata necompetenta consiliului local.
Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza privind decontarea naveteti
cadrelor didactice , care se aproba cu 10 voturi pentru.
Dl. Primar prezinta cererea ISU Buzau pentru intocmirea nomenclatorului
stradal in vederea reducerii timpului de interventie.
Dl. consilier Badina Ioan solicita o trecere de pietoni pentru incetinirea
traficului. De asemeni, informeaza ca de la piata trebuie luat pamantul ca atunci
cand vine apa sa nu mai colmateze si sa se toarne asfalt.
In incheiere dl. consilier Badina Ioan, 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,
BADINA IOAN

SECRETAR,
UNGUREANU CARMEN
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