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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi, 15.12.2016, orele 15,00, cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului Local al comunei Breaza 
  
 Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 214 din 08.12.2016 a 
Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului 
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. Croitoru Georgian, consilier 
personal al primarului, reprezentant al d-lui. Adrian Druga, primarul 
comunei Breaza, care nu poate participa la sedinta, si d-na. Ungureanu 
Carmen, secretarul comunei. 
 Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen 
legal de catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin intermediul 
avizierului si site-ului primariei si cuprinde urmatoarele: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local al comunei Breaza; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor in vederea acordarii de 

cadouri pentru „Pomul de Iarna”; 
4. Proiect de hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente 

organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau (def. Dragaica 
Vasilica) ; 

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 pentru modificarea H.C.L. nr. 58/21.07.2016 
privind infiintarea si organizarea serviciului „Consiliul Local Breaza - 
Serviciul Apa-Canal”, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al 
comunei Breaza, judetul Buzau; 

7. Alte probleme ale activitatii curente. 
 Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Breaza sunt 
deschise de catre dl. Croitoru Georgian, consilier personal al primarului, 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. 
 Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al 
sedintei ordinare din data de 24.11.2016, cu mentiunea ca acesta a fost 
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces verbal 
afisat pe site-ul si la sediul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 10 
voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare 
din data de 24.11.2016 in forma prezentata. 
 Dl. Croitoru Georgian, consilier personal al primarului, adreseaza 
rugamintea d-lui. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, sa preia 
conducerea lucrarilor. 
 Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune votului 
domnilor consilieri proiectele de pe ordinea de zi . 

Cu 10 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 
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prezentata.  
 Dl. consilier Badina Ioan da citire proiectului de hotarare privind 
desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Breaza. D-na. 
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, informeaza ca aceasta sedinta este 
cea de-a treia sedinta ordinara de cand dl. Badina Ioan este presedintele 
sedintei si incepand cu luna ianuarie trebuie desemnat un alt consilier local. 
Se face propunerea pentru dl. Bogza Viorel, viceprimarul comunei Breaza.   

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

In continuare, dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune 
discutiei domnilor consilieri  “Proiectul de hotarare aprobarea sumelor in 
vederea acordarii de cadouri pentru “Pomul de Iarna”. Se da citire 
proiectului de hotarare si raportului compartimentului de resort. Se prezinta 
cererea Scolii Gimnaziale Breaza. Secretarul comunei – d-na. Ungureanu 
Carmen – precizeaza ca anul trecut s-a aprobat suma de 10.000 lei. Dl. 
Croitoru Georgian, consilierul personal al primarului apreciaza ca suma ar fi 
potrivita avand in vedere numarul de copii inscrisi la scoli si gradinite. 

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

Dl. consilier Badina Ioan da citire “Proiectului de hotarare privind 
modificarea evidentei fiscale curente organizate la nivelul com. Breaza, jud. 
Buzau (def. Dragaica Vasilica)“. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul 
comunei, informeaza ca proiectul de hotarare priveste pe def. Dragaica 
Vasilica si ca modificarea evidentei fiscale opereaza numai pentru debitele 
reprezentand amenzi, care potrivit legii, nu trec asupra succesorilor.    

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru . 

Dl. consilier Badina Ioan da citire “Proiectului de hotarare privind 
modificarea organigramei si statului de functii pentru personalul din cadrul 
U.A.T.  Breaza, judetul Buzau pentru anul 2016 “. D-na. Ungureanu 
Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca in luna iulie s-au aprobat o serie 
de hotarari pentru infiintarea Serviciului Apa-Canal, serviciu public 
specializat cu personalitate juridica, a carei infiintare este prevazuta de lege. 
Din luna iulie prevederile legale referitoare la acest subiect s-au mai 
modificat de doua ori. Acum se impune ca modificarea organigramei si 
statului de functii astfel incat personalul din vechiul Compartiment de 
alimentare cu apa si canalizare (transformat in Serviciul Apa-Canal) sa se 
regaseasca in cadrul celorlalte compartimente, nu in cadrul noului serviciu. 
Posturile din cadrul acestuia trebuie sa fie functii vacante, care se vor ocupa 
ulterior. Totodata, in cadrul Compartimentului “Personal administrativ” 
raman muncitorii calificati, iar Compartimentul “Paza si ordine publica” se 
transforma in Compartiment “Personal auxiliar” care va cuprinde posturile: 
sofer microbuz scolar, ingrijitor si administrator.  Compartimentul “Paza si 
ordine publica” si implicit, postul de guard vacant din cadrul acestuia se 
poate desfiinta avand in vedere si implementarea si functionarea 
corespunzatoare a sistemului de supraveghere video. In cadrul Serviciului 
Apa-Canal raman deci 2 posturi vacante: administrator si casier (fiind 
transformat postul de muncitor calificat.    

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru . 

Dl. consilier Badina Ioan da citire “Proiectului de hotarare pentru 
modificarea H.C.L. nr. 58/21.07.2016 privind infiintarea si organizarea 
serviciului „Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-Canal”, serviciu public 
de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea 
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Consiliului Local al comunei Breaza, judetul Buzau “. D-na. Ungureanu 
Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca motivarile anterioare sunt 
aplicabile si acest caz. Modificarile H.C.L. nr. 58/21.07.2016 vor opera 
asupra anexei nr.  3 si anexei nr. 6, respectiv statul de functii al serviciului si 
fisa de post.    

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru . 
 La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii 
curente” s-au ridicat urmatoarele probleme pe ordinea de zi: 
 Referitor la cererea Scolii Gimnaziale Breaza pentru aprobarea 
bugetului scolii pentru anul 2017 prezentata in sedinta anterioare, dl. 
consilier Botea Vasile solicita sa se precizeze care este reglementarea legala 
pentru aprobarea acestor sume de catre consiliul local. D-na. Ungureanu 
Carmen explica: scoala nu detine un buget propriu, astfel incat sumele cu 
aceasta destinatie sunt administrate de catre consiliul local prin bugetul local 
al comunei. Mai multe explicatii va va oferi contabilul primariei in 
urmatoarea sedinta.  
 Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza pentru decontarea 
navetei cadrelor didactice pe luna noiembrie 2016.Cererea are anexata 
situatia cadrelor, care este analizata. D-na. consilier Croitoru Maria 
informeaza ca sunt cadre nemultumite de decontarea navetei si probabil ca 
vom mai fi chemati in judecata asa cum a procedat si d-na. Alecu Sultana. 
D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca in sedintele 
Consiliului Local Breaza sunt prezentata doar cererile scolii fara alte 
documente. Scoala este competenta sa primeasca cererile cadrelor didactice , 
sa analizeze fiecare cerere in parte si, in baza legii, sa aprobe sau sa respinga 
cererile respective. Consiliul Local Breaza aproba sumele pe care le solicita 
scoala fara a avea posibilitatea de a le verifica. Se supune la vot cererea 
scolii pentru naveta aferenta lunii noiembrie si se aproba cu 11 voturi pentru. 
 Se prezinta cererea d-lui. Neagu Ionel, care solicita un ajutor financiar 
pentru inmormantarea mamei sale decedate la 11.12.2016, motivat de 
situatia financiara precara a familiei. Cererea are anexata si factura privind 
cheltuielile cu sicriul. Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi suma 
conform facturii, respectiv 370 lei. 
 D-na. consilier Croitoru Maria solicita pentru Gradinita Breaza 
conexiune la internet. Dl. Croitoru Georgian precizeaza ca cererea se va 
analiza.  
 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,   SECRETARUL COMUNEI, 
         BADINA IOAN                                  UNGUREANU CARMEN 
 


