ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 09.03.2017.2016, orele 15,00, cu ocazia sedintei ordinare
a Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 64 din 03.03.2017 a
Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului
Local al comunei Breaza.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali, din
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti : dl.
Lache Constantin.
La sedinta participa, fara drept de vot, domnul Adrian Druga, primarul
comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei. Invitat: dna. Voinea Luiza, contabilul primariei.
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 pagina de internet si cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei
Breaza, judetul Buzau pentru anul 2017;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2017;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de
functii pentru personalul din cadrul U.A.T. Breaza, jud. Buzau pentru
anul 2017;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general al
obiectivului de investitii «Modernizare drumuri de interes local in
comuna Breaza, judetul Buzau» ;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general al obiectivului
de investitii «Reabilitare scoala cu clasele I-VIII Breaza, comuna
Breaza, judetul Buzau» ;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general al obiectivului
de investitii «Reabilitare iluminat public in comuna Breaza, judetul
Buzau» ;
8. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Breaza sunt
deschise de catre domnul 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
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Consiliului Local sunt prezenti 10.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 23.02.2017, cu mentiunea ca acesta a fost
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces verbal
afisat si la sediul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 10 voturi
pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data
de 23.02.2017 in forma prezentata.
In continuare, domnul Adrian Druga, primarul comunei Breaza,
adreseaza rugamintea domnului Bogza Viorel, viceprimarul comunei, dar si
presedintele sedintei, sa preia conducerea lucrarilor.
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei supune votului celorlalti
consilieri cele 8 puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 2
proiecte de hotarare suplimentar, si anume:
1. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al
Consiliului Local al comunei Breaza;
2. Proiect de hotarare privind inchirierea unor cladiri si terenul aferent
in satul Vispesti, com. Breaza, jud. Buzau.
Cu 10 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
Dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, da citire Proiectului de
hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Breaza, judetul Buzau
pentru anul 2017. Se acorda cuvantul d-nei. Voinea Luiza, contabilul
primariei. Bugetul local a fost elaborat in baza documentelor pe care le-am
avut pana in acest moment. Urmeaza sa mai primim defalcarea pe trimester.
Se vor folosi sume pentru reparatii la drumuri si la scoala. Sunt prezentate
cheltuielile: cheltuieli de personal, bunuri si servicii, cotizatii ACOR,
invatamant, tichete de gradinita, sanatate - cheltuieli de personal, investitii
(reabilitarea scolii Breaza, construire gradinita noua, reabilitare Camin
Cultural Vispesti, reabilitare Camin Cultural Breaza), asistenta sociala
(indemnizatii insotitor, aistenti personali, ajutor incalzire, ajutor social),
alimentare cu apa, iluminat public + electrificare, cheltuielile privind
punerea in aplicare a O.G. nr. 35/2016 - intocmirea cartilor funciare prin
programul national. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, mentioneaza ca
potrivit acestui program anul trecut au fost intocmite de catre primarie 500
de carti funciare care la acest moment sunt in procedura de emitere. D-na.
Voinea Luiza prezinta de asemeni cheltuielile pentru lucrarile SC AQUA
Breaza SRL, cu SC RER Ecologic Service SA si reabilitarea DS 34 pentru
care s-a aprobat 500.000 lei din excedentul anului 2016 si 80.000 lei din
venituri proprii. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, roaga pe d-na.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, sa informeze asupra Deciziei Curtii
Constitutionale nr. 794/2016. Secretarul comunei informeaza ca potrivit
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acestei decizii se pot stabili salarii daca se gaseste echivalentul in plata intr-o
alta institutie publica din tara. Am facut demersuri si am gasit salarii
echivalente in plata, pe care le-am acordat salariatilor in data de 28.02.2017.
In data de 09.03.2017 d-na. contabil mi-a prezentat un referat potrivit caruia
bugetul local nu poate suporta aceste salarii pana la sfarsitul anului. Prin
urmare incepand cu 01.03.2017 urmeaza sa modificam aceste salarii si sa
acordam numai 20% marire salariala conform H.G. nr. 2/2017. Dl. Adrian
Druga, primarul comunei, precizeaza ca bugetul local poate suporta numai
marirea cu 20% a anvelopei salariale. Dl. Botea Vasile intreaba ce inseamna
anvelopa salariala. Dl. Primar precizeaza ca anvelopa salariala este valoarea
cheltuielilor cu salariile din anul 2016. Avand in vedere gradul de colectare
foarte mic nu putem sa platim aceste sume, ramanem fara disponibil din luna
octombrie 2017. Incepand cu anul viitor se va aloca suma de 750 lei/locuitor
in fiecare comuna, acesta va fi bugetul local. Pe viitor se preconizeaza ca
datornicii vor fi preluati de ANAF care va recupera sumele si va varsa in
bugetul comunei sumele respective, deoarece primaria nu are parghii pentru
acest lucru.
D-na. Voinea Luiza precizeaza ca in buget nu a prevazut dobanzile
pentru invatamant intrucat sentintele nu sunt pe primarie si nu exista cadrul
legal prin care sa se plateasca aceste sume de catre consiliul local.
Se dau citire proiectului de hotarare, adreselor ANAF, a Scolii
Gimnaziale Breaza, a Consilului Judetean Buzau.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru si 2
abtinere (dl. Botea Vasile si dl. Badina Ioan).
In continuare, dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri “Proiectul de hotarare privind aprobarea listei de
investitii pe anul 2017”. Dl. Primar precizeaza obiectivele de investitii
pentru anul 2017. Se acorda cuvantul d-nei. Voinea Luiza, contabilul
primariei, care prezinta anexa la proiectul de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
Mai departe, dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri “Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si
statului de functii pentru personalul din cadrul U.A.T. Breaza, jud. Buzau
pentru anul 2017”. Se da citire proiectului de hotarare si se acorda cuvantul
d-nei. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, care prezinta anexele la
proiectul de hotarare, respectiv organigrama si statul de functii intocmit
pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile organizate la nivelul
institutiei. Face precizarea ca incepand cu acest an prevederile legale
reglementeaza suportarea salariilor asistentilor personali in proportie de
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100% de la bugetul de stat. S-au depus cereri si s-au facut procedurile de
angajare pentru 10 asistenti personali din cele 26 de cazuri de persoane cu
handicap grav cu insotitor existente la nivelul com. Breaza. Aceste 10
persoane se regasesc in statul de functii. Pentru celelalte functii situatia este
neschimbata. Anul acesta se prognozeaza o recrutare pentru functia publica
de agent agricol si o promovare in grad pentru functia publica de inspector
principal.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
Dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri “Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general al
obiectivului de investitii «Modernizare drumuri de interes local in comuna
Breaza, judetul Buzau» ”. Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Primar
prezinta anexa la proiectul de hotarare. Se prezinta adresa cabinetului
viceprimministrului. Se precizeaza drumurile care vor fi afectate cu sumele
respective.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
De asemeni, dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri “Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general
al obiectivului de investitii «Reabilitare scoala cu clasele I-VIII Breaza,
comuna Breaza, judetul Buzau» ”. Se da citire proiectului de hotarare. Dl.
Primar prezinta anexa la proiectul de hotarare. Reabilitarea scolii include
mobilier si aparatura. Mai avem 3 sali de clasa. O sala o transformam in
grup sanitar pentru ca s-a supradimensionat numarul de elevi (178 de copii
intr-un singur schimb). Daca obtinem finanatre PNDL o retragem de pe lista
noastra de investitii.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
Dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri “Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general al
obiectivului de investitii «Reabilitare iluminat public in comuna Breaza,
judetul Buzau» ”. Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Primar prezinta
anexa la proiectul de hotarare. E primul an in care se pot solicita bani pentru
modernizarea - reabilitarea iluminatului public. Ultima investitie in acest
domeniu a fost facuta in anul 2005. Solicitarea trebuie depusa pana maxim
15.03.2017.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
Dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri punctele suplimentare ale ordinii de zi incepand cu “Proiect de
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hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
comunei Breaza”. Se da citire proiectului de hotarare. Este propus dl.
Bondrea Constantin Cristian, conform planificarii alfabetice aprobata
anterior.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
Dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri “Proiect de hotarare privind inchirierea unor cladiri si terenul
aferent in satul Vispesti, com. Breaza, jud. Buzau”. Se da citire proiectului
de hotarare. Se acorda cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei, care prezinta anexele la proiectul de hotarare si ofera explicatii.
Una din camerele de la fostul CAP Vispesti a fost inchiriata de catre SC
Radnico SRL prin reprezetantul sau – Radu Nicolaie. In cursul lunii
februarie reprezentantul acestei societati a decedat. Contractul de inchiriere
ar fi expirat la data de 06.04.2017, dar potrivit codului civil, in aceasta
situatie contractul va inceta de drept dupa 30 de zile de la inregistrarea
decesului chiriasului, acesta fiind termenul in care cei care au interes
(mostenitori, asociati) pot solicita incheierea contractului la termen. La
sfarsitul lunii februarie reprezentantul SC Ancos SRL a depus cerere de
inchiriere a acestui spatiu. Pana la acest moment nu s-a depus nici o
solicitare de incheiere a contractului de inchiriere la termen. La data de
14.03.2017 expira cele 30 de zile si, in lipsa unei cereri, dupa aceasta data se
pot face demersuri pentru procedura de inchiriere ori cel tarziu dupa data de
06.04.2017.Pentru comisisa de licitatie se propun :
- Presedinte: dl. Badina Ioan
- Membru: dl. Botea Vasile
- Membru: Mocanu Eugen.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru si 1
abtinere (dl. Dobre Lucian).
La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii
curente” au fot ridicate urmatoarele probleme pe ordinea de zi:
1. Se da citire cererii Scoli Gimnaziale Breaza pentru aprobarea sumei
de 1076 lei reprezentand naveta cadrelor didactice pe luna februarie.
se supune la vot si se aproba cu 10 vturi pentru.
2. Se da citire solicitarii Sindicatului Invatamantului Preuniversitar
“Prof. Ion Neacsu” cu privire la includerea in bugetul pe anul 2017 a
unor sume rezultate din hotarari judecatoresti. Se prezinta hotararile
judecatoresti inaintate de catre Scoala Gimnaziala Breaza. Se prezinta
si punctul de vedere al MFP anexat la cererea sindicatului. D-na.
Voinea Luiza – contabilul primariei – precizeaza ca sumele respective
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sunt dobanzi, iar MFP precizeaza ca dobanzile legale nu sunt
cheltuieli salariale. Mai precizeaza ca aceste sume nu se incadreaza in
prevederile art. 105 din legea educatiei nationale, iar hotararile
judecatoresti nu stabilesc obligatii pentru primarie ci pentru scoala.
3. Dl. Dobre Lucian informeaza ca rampa la iesire din Vispesti este
avariata. Roaga efectuarea unui sant in amonte altfel ploaia va strica
soseaua.
In incheiere, dl. 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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