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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES – VERBAL 
Incheiat astazi 24.11.2016 orele 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului Local al comunei Breaza 
 
 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 206/18.11.2016 a 

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

La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 8 consilieri locali din totalul 
celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenteaza motivat dl. 
Dobre Lucian si dl. Bogza Viorel, viceprimarul comunei Breaza aflandu-se in 
concediul de odihna, iar nemotivat dl. Lache Constantin. 

La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adian Druga - primarul comunei 
Breaza si d-na. Ungureanu Carmen - secretarul comunei. Invitata: d-na. Voinea 
Luiza - contabilul primariei. 

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 paginii de internet si cuprinde:  

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2017 ; 
3. Proiect de hotarare privind Proiect de hotarare privind aprobarea Planului 

de masuri pentru perioada sezonului rece 2016-2017; 
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri proprii si 

subventii  pe anul 2016; 
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului S.C. Aqua Breaza S.R.L. 

pe anul 2016; 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat între 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Merei, Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Pietroasele, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Ulmeni şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Breaza, în vederea 
asigurării lemnului de foc necesar încălzirii spaţiilor  în care sunt garate 
ambulanţa şi autospeciala  punctului de lucru I.S.U din Pietroasele; 

7. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind 
implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card — legitimație 
de parcare pentru persoanele cu handicap; 

8. 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 8 consilieri locali.  

Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 31.10.2016 cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre 
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat pe pagina de 
internet si avizierul  primariei comunei Breaza, judetul Buzau. 

Cu 7 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei 
extraordinare din data de 31.10.2016 (dl. Botea Vasile intarziind). 

In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza rugamintea d-
lui. Badina Ioan, presedintele sedintei sa preia conducerea lucrarilor. 
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Dl. Consilier Badina Ioan supune votului celorlalti consilieri cele 8 puncte de 
pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 5 proiecte de hotarare 
suplimentare motivat de urgenta situatiilor, si anume: 

1. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 4/21.01.2016 privind 
aprobarea programului de achizitii publice pentru anul 2016; 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2016; 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare privind 

organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern; 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de 

consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin avocat, a U.A.T. comuna 
Breaza si a autoritatilor publice locale (Primarul si Consiliul Local). 
 Cu 7 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 

suplimentata. 
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune inceperea 

discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi cu specific contabil avand in 
vedere prezenta in sedinta a d-nei. Voinea Luiza, contabilul primariei. Aceasta 
propunere este aprobata cu unanimitate de voturi. Prin urmare, supune atentiei 
domnilor consilieri “Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2016 ». Dl. Consilier Badina Ioan da citire proiectului de hotarare. 
Presedintele de sedinta acorda cuvantul d-nei. Voinea Luiza, care prezinta anexa 
si ofera precizari. Prin adresa DGFP Buzau se retrage o suma de la capitolul 
invatamant intrucat au venituri mai mari decat cheltuieli. O alta modificare la 
aceasta data este aceea ca am redistribuit sume de la cheltuieli materiale pentru 
acoperirea contravalorii facturilor. Tot de la cheltuieli materiale am redistribuit 
suma de 2000 lei la capitolul cheltuieli de personal pentru a achita salariile in 
decembrie pentru noiembrie.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 7 de voturi. 

Este pus in discutie « Proiectul de hotarare privind aprobarea listei de 
investitii pe anul 2016 ». Dl. Consilier Badina Ioan da citire proiectului de 
hotarare. Presedintele de sedinta acorda cuvantul d-nei. Voinea Luiza, care 
prezinta anexa si ofera precizari. Motivatia acestui proiect de hotarare este faptul 
ca nu exista prevederi suficiente pentru proiectele de investitii privind construirea 
gradinitei si reabilitarea Caminului Cultural Vispesti. Dl. Botea Vasile solicita 
lamuriri cu privire la obiectivul de investitii privind reabilitarea Caminului 
Cultural Vispesti si anume de ce suma de 30.000 lei. D-na. Voinea Luiza 
informeaza ca trebuie facuta dovada ca dispunem de aceasta suma in cont, ca 
avem disponibil, dar acest lucru nu inseamna ca se va plati aceasta suma pana la 
sfarsitul anului, fucntie de finalizarea proiectului sau nu.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 de voturi pentru si 1 abtinere (dl. Botea 
Vasile). 

Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, revine la ordinea de zi si 
supune discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare privind Proiect de 
hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 
2016-2017 » amanand « Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2017 » pentru momentul in care dl. Adrian Druga va fi 
prezent in sedinta. Dl. Consilier Badina Ioan da citire proiectului de hotarare. 
Presedintele de sedinta acorda cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen, secretarul 
comunei, care prezinta anexa si ofera precizari. Ca in fiecare an, la debutul 
sezonului rece aprobam acest plan. Acesta a fost prezentat si in sedinta 
semestriala a CLSU din 14.11.2016 si contine masuri inaintea, in timpul si dupa 
sezonul de iarna.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 de voturi. 
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In continuare, dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune 
discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 
S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe anul 2016 » . Dl. consilier Badina Ioan da citire 
proiectului de hotarare.  D-na. Voinea Luiza, contabilul primariei, prezinta anexa 
la proiectul de hotarare si informeaza asupra veniturilor si cheltuielilor S.C. Aqua 
Breaza S.R.L. Se majoreaza prevederile pentru acest an ca urmare a majorarii 
cheltuielilor salariale, avand in vedere ca salariul minim brut pe economie a 
suferit modificari. Dl. Botea Vasile intreaba de unde prvin veniturile societatii. Dl. 
Adrian Druga, primarul comunei, raspunde : din activitati de intretinere a 
sistemului de alimentare cu apa, activitati de gospodarire comunala. In luna 
ianuarie cand s-a facut bugetul s-au stabilit cheltuielile la nivelul de anul trecut, 
dar acum s-a majorat salariul minim brut pe economie. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 de voturi. 

Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 
consilieri « Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2016 » . Dl. Consilier Badina Ioan da citire proiectului de hotarare. 
Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare oferind lamuriri. Nu sunt modificari 
semnificative fata de anul trecut. Impozitele nu s-au majorat, nu s-a marit taxa nici 
pentru apa nici pentru salubrizare. Taxa xerox a scazut la 0.5 lei fata de 1 leu 
pentru 1 coala A4. Prezinta pe scurt anexa la proiectul de hotarare. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 de voturi. 

Mai departe, dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune 
discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare privind aprobarea acordului 
de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Merei, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Pietroasele, Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Ulmeni şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Breaza, în vederea 
asigurării lemnului de foc necesar încălzirii spaţiilor  în care sunt garate 
ambulanţa şi autospeciala  punctului de lucru I.S.U din Pietroasele ». Dl. consilier 
Badina Ioan da citire proiectului de hotarare.  Dl. Adrian Druga, primarul 
comunei, ofera lamuriri : acest parteneriat priveste formatiunea ISU Pietroasele 
care deserveste com. Pietroasele, Breaza, Ulmeni, Stalpu, in vederea asigurarii a 
12 mc lemn de foc. Toti ceilalti parteneri au fost de acord, au aprobat deja 
hotararile in consiliile locale. Anul acesta a platit com. Merei, iar la anul suntem 
programati noi, com. Breaza. Se prezinta documentele inaintate de com. 
Pietroasele, respectiv cererea, protocolul de colaborare cu Punctul de lucru ISU 
Pietroasele, adresa com. Merei si a com. Ulmeni insotite de copii ale hotararilor 
consiliului local prin acre au aprobat acest protocol. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 de voturi. 

Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 
consilieri « Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind 
implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card — legitimație de 
parcare pentru persoanele cu handicap ». Dl. Consilier Badina Ioan da citire 
proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prezinta 
cadrul legal care reglementeaza aceste drepturi ale persoanelor cu handicap. Noi 
nu am mai acordat asemenea carduri-legitimatii intrucat niciodata nu s-au 
solicitat pana acum. In urma cu aproximativ o luna un cetatean al comunei, care 
detine un certificat de incadrare in grad de handicap, a solicitat verbal acest card. 
Prin urmare, ne-am documentat si am intocmit prezentul proiect de hotarare. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 de voturi. 

In continuare, dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune 
abordarea proiectelor de hotarare care au facut obiectul suplimentarii ordinii de 
zi. Astfel, supune discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare pentru 
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modificarea H.C.L. nr. 4/21.01.2016 privind aprobarea programului de achizitii 
publice pentru anul 2016 ». Dl. consilier Badina Ioan da citire proiectului de 
hotarare si da citire anexei la proiectul de hotarare. Secretarul comunei 
informeaza ca acest proiect de hotarare are aceleasi motivatii ca si cel precedent : 
intrucat nu se poate achizitiona nimic fara a fi prevazut, iar cardurile-legitimatiile 
de parcare  pentru persoane cu handicap nu au fost cuprinse in planul de achizitii 
publice pe anul 2016. Ca sa le putem oferi persoanelor indreptatite trebuie mai 
intai sa le achizitionam. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 de voturi. 

Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune discutarea 
«Proiectului de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare privind 
organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern ». Se da citire 
proiectului de hotarare si adresei primite de la ACOR - Filiala Buzau. Secretarul 
comunei informeaza ca ACOR Buzau solicita incepand cu 01.01.2017 majorarea 
cotizatiei de la 3000 lei/an la 570 lei/luna (6800 lei/an) motivat de necesitatea 
majorarii compartimentului lor de audit, necesitate ce decurge din recomandari in 
urma unor controale efectuate la ACOR Buzau. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 de voturi. 

Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 
consilieri « Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii 
juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin avocat, a U.A.T. 
comuna Breaza si a autoritatilor publice locale (Primarul si Consiliul Local) ». 
Dl. Consilier Badina Ioan da citire proiectului de hotarare si referatului intocmit 
de secretarul comunei. Secretarul comunei precizeaza ca la nivelul institutiei se 
constata o aglomerare din ce in ce mai mare cu dosare juridice, dar si o crestere 
continua a complexitatii acestora. Chiar daca secretarul comunei are studii 
juridice nu poate acoperi ca timp, volum si complexitate a muncii si lucrarile din 
domeniul juridic.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 de voturi. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii curente” 
se ridica urmatoarele  probleme pe ordinea de zi: 

1. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza pentru solicitarea sumelor 
pentru decontarea navetei pe luna octombrie. Se supune la vot si se aproba cu 8 
voturi pentru. 

2. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza pentru aprobarea 
prevederilor bugetare la capitolul invatamant pentru anul 2017. Se supune la vot 
si se aproba cu 8 voturi pentru. 

3. Se da citire cererii d-lui. Stoica Stefan, care solicita aprobarea 
prelungirii contractului de inchiriere a unor cladiri din cadrul fostului Sector 
zootehnic Vispesti. Se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru. 

4. Dl. Chelaru Eduard informeaza ca o persoana din satul Greceanca tot 
incearca sa convinga parintii sa-si mute copii la Scoala Pietroasele. De asemeni 
solicita ca microbuzul scolar sa fie trimis pana in centru. 

Dl. Primar apreciaza ca scoala are dreptul sa-si atraga copii prin exemple 
de copii care au luat si absolvit facultati de stat dintre cele mai bune. Singura 
modalitate de atragere a copiilor este promovarea rezultatelor obtinute de elevii 
Scolii Breaza. De asemeni, a fost solicitat la inspectorat un microbuz de 26 de 
locuri, caci cel de 16 locuri (care de fapt sunt 15 locuri) este prea mic. 

 In incheiere dl. 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. 
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PRESEDINTELE SEDINTEI,     SECRETAR, 
          BADINA IOAN                                       UNGUREANU CARMEN

    
    
 

 
                                                      

 


