ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 09.01.2017, orele 13,00 cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 1 din 06.01.2017 a Primarului
comunei Breaza, a fost convocata sedinta extraordinara a Cosiliului Local al
comunei Breaza.
La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 10 consilieri locali, din
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local, absent fiind dl. Dobre
Lucian. La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adrian Druga, primarul comunei
Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza. Invitat: d-na.
Voinea Luiza, contabilul primariei.
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 acoperirii definitive din excedentul
bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 2016;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului de venituri proprii al deficitului sectiunii de functionare stabilit
in anul 2016;
4. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei extraordinare 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 10.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al sedintei
extraordinare din data de 20.12.2016, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces verbal postat si pe site si la
avizierul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 10 voturi pentru, domnii
consilieri aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 20.12.2016 in
forma prezentata.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, adreseaza
rugamintea domnului Bogza Viorel, viceprimarul comunei si presedintele sedintei,
sa preia conducerea lucrarilor.
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei supune votului celorlalti
consilieri cele 4 puncte de pe ordinea de zi. Cu 10 voturi, domnii consilieri aproba
ordinea de zi in forma prezentata.
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, propune inceperea discutarii
proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor consilieri al
2-lea punct al acesteia, respectiv “Proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii
definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare
stabilit in anul 2016”. Se da citire proiectului de hotarare. Se acorda cuvantul d-nei.
Voinea Luiza, contabilul primariei. Acest deficit se stabileste astfel: bugetul este
alcatuit din sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. Sectiunea
functionare cuprinde cheltuieli materiale si salariale, iar sectiunea dezvoltare
cuprinde investitiile. S-a utilizat 200.000 lei pentru reabilitarea scolii din
excedentul aprobat in ianuarie 2016. La sfarsitul anului din executia bugetara
rezulta acest deficit, care trebuie acoperit. Per total am incheiat anul 2016 pe
excedent la capitolul functionare si dezvoltare cu aprox. 242.000 lei. Excedentul
din anul 2016 este suma neutilizata si se reporteaza in anul 2017.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
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Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, propune inceperea discutarii
proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor consilieri al
3-lea punct al acesteia, respectiv “Proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii
definitive din excedentul bugetului de venituri proprii al deficitului sectiunii de
functionare stabilit in anul 2016” . Se da citire proiectului de hotarare. Se acorda
cuvantul d-nei. Voinea Luiza, contabilul primariei. In aceasta situatie este vorba
de venituri proprii. Am utilizat pentru salarii la inceputul anului, pana la aprobarea
bugetului local, aproximativ 41.051 lei. Aceasta suma se duce in excedent dar in
bugetul local ramane pe deficit. Prin urmare, suma trebuie adusa din excedent
pentru acoperirea sumelor cheltuite pentru salarii in luna ianuarie.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii curente” au
fost urmatoarele interventii:
Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, informeaza cu privire la
operatiunile de deszapezire efectuate. Pana cand nu se opreste viscolul nu se poate
intervene, dar trebuie mentinut in stare de functionare drumul judetean, de la prima
ora. Drumul judetean a fost blocat pe timpul viscolului din cauza derapajului
autobuzului. La Vispesti am facut partie pentru a putea avea loc o inmormantare.
Pentru persoanele bolnave (dializa, de exemplu) s-au luat masuri pentru a putea
ajunge pentru tratament. Vineri s-a lucrat pana la ora 20.00, iar sambata pana la ora
18.00. Pentru ca exista azilul de batrani la Badeni a trebuit sa deszapezim drumul
pana la Badeni. Am monitorizat gravidele si persoanele bolnave sau daca exista
persoane fara incalzire.
In incheiere, domnul Bogza Viorel, 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,
BOGZA VIOREL
UNGUREANU CARMEN
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