ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 26.01.2017, orele 15.00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 7 din 20.01.2017 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. 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 siteului si avizierului si cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local in
cursul anului 2017;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de
interes local pe anul 2017;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Aqua Breaza S.R.L.
pe anul 2017;
5. Proiect de hotarare privind transferarea excedentului contului de venituri
proprii;
6. 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 11.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al sedintei
extraordinare din data de 09.01.2017, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de
catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces verbal postat pe site
si la avizierul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 11 voturi pentru,
domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de
09.01.2017 in forma prezentata.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, adreseaza
rugamintea domnului Bogza Viorel, presedintele sedintei, sa preia conducerea
lucrarilor.
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei supune votului celorlalti
consilieri cele 11 puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 1
proiect de hotarare suplimentar, si anume:
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1. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor practicate de S.C. RER
Ecologic Service Buzau S.A. in comuna Breaza.
Cu 11 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
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 “Proiect de hotarare privind utilizarea
excedentului bugetului local in cursul anului 2017”. Se da citire proiectului de
hotarare si se acorda cuvantul d-nei. Voinea Luiza care ofera explicatii. Se face
precizare asupra obiectivelor de investitii de la Scoala Gimnaziala Breaza si DC
188. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, mentioneaza ca s-a obtinut un
punctaj bun la potentioalul touristic al comunei, respectiv 41 puncte, dar trebuia
minim 50 de puncta. Nu cred ca DC 188 are sanse sa fie finantat pe fonduri
europene. Acest proiect l-am depus si pe fonduri de dezvoltare interna. Trebuie
facut un tratament asfaltic pentru care avem banii necesari. S-a mai propus sa se
puna tuburi pentru preluarea apei pluviale de pe strazile laterale. Am facut si o
solicitare la Consiliul Judetean Buzau in care am mentionat si ca am obtinut
potentialul touristic al comunei. Probabil vom primi sume pentru intretinerea
drumurilor comunale. Vor veni cote cu 30%mai mari pentru a se putea suporta
majorarile salariale. Acesta prezinta anexa la proiectul de hotarare, respectiv
cifrele estimate pentru venituri si cheltuieli in anul 2016.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
Dl. Adrian Druga, primarul comunei, propune discutarea cu prioritate a
proiectului de hotarare privind excedentul contului de venituri proprii,
propunere aprobata. Prin urmare, domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei,
supune atentiei domnilor consilieri al 5-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv
“Proiect de hotarare privind transferarea excedentului contului de venituri
proprii”. Se da citire proiectului de hotarare. D-na. Voinea Luiza, contabilul
primariei, precizeaza ca a fost aprobat anterior modificarea organigramei si s-a
trecut tot personalul la bugetul local. Pentru ca organigrama s-a modificat am
deschis un cont special pentru a prelua suma de aprox. 196.000 lei, care
reprezinta soldul bugetului de venituri proprii ce a ramas neutilizat. Mai
precizeaza ca a aprofundat problema si aceasta nu reprezinta o cheltuiala
nejustificata.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
In continuare, domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri “Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului
de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2017”. Se da citire proiectului de
hotarare si anexelor la acesta. Secretarul comunei precizeaza ca in fiecare an se
aproba in luna ianuarie astfel de hotarare in aplicarea Legii nr. 416/2001.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Mai departe, domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Aqua
Breaza S.R.L. pe anul 2017». Domnul Bogza Viorel da citire proiectului de
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hotarare si anexei la acesta. Este rugata d-na. Voinea Luiza sa prezinte anexa la
proiectul de hotarare, respectiv bugetul S.C. Aqua Breaza S.R.L.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
In continuare, domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor
practicate de S.C. RER Ecologic Service Buzau S.A. in comuna Breaza».
Domnul Bogza Viorel da citire proiectului de hotarare si adresei S.C. RER
Ecologic Service S.A. Se acorda cuvantul d-lui. Adrian Druga, primarul
comunei. La 29.12.2016 printr-o hotarare de guvern s-a instituit o taxa de 80
lei/t depusa la rampa. Aceasta suma o vom incasa noi si se va varsa la AFM prin
S.C. RER Ecologic Service S.A. Aceasta inseamna un impact asupra bugetului
de aproximativ 1 mld. bani vechi. Dar trebuie sa fie platita. In aceste conditii
trebuie sa modificam taxa de salubrizare. Trebuie, de asemeni, sa scadem
cantitatea depusa la rampa in proportie de 15% fata de anul anterior, altfel
platim 100 lei/t penalitati. Se da citire propunerilor pentru taxa de salubrizare
din anexa.
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” se
prezinta cererea Scolii Gimnaziale Breaza pentru desemnarea unui consilier in
cadrul Consiliului de Administratie al scolii. Dl. Bogza Viorel o propune pe dna. Croitoru Maria . Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru. Dl.
Primar face precizarea ca din parte primariei a desemnat-o pe d-ra. Belu
Madalina Carmen.
Se da citire cererii d-lui. Zidarescu Constantin pentru acordarea unui
ajutor social de urgenta pentru inmormantarea mamei sale. Se aproba cu 11
voturi suma de 410 lei, asa cum reiese din factura anexata la cerere.
Dl. consilier Ene Luca intreaba cate carti funciare au fost finalizate. Dl.
Primar informeaza ca 500 de carti functiare au fost finalizate in anul 2016
urmand ca acestea sa fie tiparite.
D-na. Ungureanu Carmen informeaza asupra dosarului cu U.A.T. comuna
Sahateni aflat pe rolul Tribunalului Buzau.
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,
BOGZA VIOREL

SECRETARUL COMUNEI,
UNGUREANU CARMEN
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