ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 23.02.2017, orele 14.00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 37 din 17.02.2017 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.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in
termen legal de catre doamna Ungureanu Carmen, secretarul comunei,
prin intermediul avizierului si site-ului institutiei si cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind organizarea si administrarea pasunii
comunale aflata in proprietatea primariei, cat si inchirierea prin
licitatie publica cu strigare a pasunii comunale proprietatea
comunei Breaza, judetul Buzau;
3. Proiect de hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente
organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau (def. Damian
Cornelia);
4. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr.
2/06.01.2017 la contractul de mandat nr. 505/2014 incheiat cu
administratorul S.C. Aqua Breaza S.R.L.;
5. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Breaza;
6. Proiect de hotarare privind modificarea nivelului unei functii
publice de executie vacante ;
7. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului
«Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul
Breaza, comuna Breaza, judetul Buzau» ;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii
Publice a comunei Breaza în anul 2017;
9. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 78/24.11.2016
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;
10.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 57/26.09.2013
privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatea de colectare a
deseurilor menajere si a celor asimilate acestora;
11.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
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dispozitie, apoi anunta cvorumul sedintei. Din numarul total de 11
membri ai Consiliului Local sunt prezenti 11 consilieri locali.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 26.01.2017, cu mentiunea ca acesta a fost
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces
verbal postat pe site-ul si la avizierul Primariei comunei Breaza, judetul
Buzau. Cu 11 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al
sedintei ordinare din data de 26.01.2017 in forma prezentata.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza,
adreseaza rugamintea d-lui. 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:
1. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului
public al comunei Breaza, judetul Buzau.
Cu 11 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
Referitor la punctul suplimentar de pe ordinea de zi, dl. Adrian
Druga - primarul comunei Breaza, precizeaza ca in urma masuratorilor
efectuate la Caminul Cultural Breaza a reiesit o alta suprafata decat cea
inscrisa in monitorul oficial. Trebuie sa aprobam aceasta hotarare fara
cartea funciara efectuata intrucat OCPI Buzau ne-a precizat ca in baza
acestei hotarari vor emite o carte funciara provizorie si dupa aceea o carte
fucniara definitiva. Conditia cartii funciare provizorii este o conditie
ceruta pentru depunerea proiectelor pe fonduri europene.
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei
domnilor consilieri punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de
hotarare privind organizarea si administrarea pasunii comunale aflata in
proprietatea primariei, cat si inchirierea prin licitatie publica cu strigare
a pasunii comunale proprietatea comunei Breaza, judetul Buzau. Se da
citire proiectului de hotarare si anexelor la aceasta. Secretarul comunei
informeaza ca au fost depuse potrivit legii cererei de inchiriere a pasunii,
suprafata ramasa de la licitatia anterioara. Dl. Primar invita in sedinta pe
d-na. Ivan Cristina Daniela, inspector in cadrul Compartimentului
Cadastru-Agricultura. Aceasta ofera lamuriri cu privire la suprafata de
pasune, puncte si cererile formulate. Dl. consilier Botea Vasile solicita
lamuriri, considera ca nu exista la nivelul comunei Breaza o suprafata
totala de 322 ha de pasune in administrarea primariei. D-na. Ivan Cristina
Daniela precizeaza ca dupa aplicarea Legii nr. 165/2013 ne-am inchis pe
suprafata, deci este corecta suprafata. Dl. Ene Luca precizeaza ca sunt
cetateni ingrijorati ca inchiriem pasunea lor. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, precizeaza ca nu este posibil asa ceva, oamenii sunt
proprietari si detin acte de proprietate. Se fac propuneri pentru comisia de
licitatie :
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dl. Bogza Viorel ii propune pe dl. Ene Luca si d-na. Croitoru Maria.
Propunerea este aprobata cu 11 voturi pentru.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru si o
abtinere (dl. Botea Vasile).
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri al 3-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de
hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente organizate la
nivelul com. Breaza, jud. Buzau (def. Damian Cornelia). Dl. Primar
prezinta proiectul de hotarare.
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 al 4-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv
Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 2/06.01.2017 la
contractul de mandat nr. 505/2014 incheiat cu administratorul S.C. Aqua
Breaza S.R.L.. Secretarul comunei precizeaza ca potrivit legii salariul
minim brut pe economie s-a majorat mai intai la 1250 lei, iar de la
01.02.2017 la 1450 lei. Acest act aditional la contractul de mandat al
administratorului S.C. Aqua Breaza S.R.L. se refera exact la acest aspect:
majorarea insemnizatiei acestuia astfel incat sa nu se acorde mai putin
decat prevede legea. Dl. Badina Ioan intreaba ce pregatire are
administratorul si daca aceasta societate incaseaza apa. Dl. Primar
raspunde ca nu incaseaza apa, ci doar presteaza servicii, iar
administratorul are salariul minim pe economie tocmai pentru ca are
studii medii. Dl. consilier Botea Vasile il propune pe dl. consilier Badina
Ioan pentru semnarea actului aditional.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru .
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri al 5-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de
hotarare privind modificarea componentei Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta al comunei Breaza. Se da citire proiectului de
hotarare si anexei la acesta. Secretarul comunei informeaza ca in luna
decembrie a incetat contractul individual de munca al d-lui. Lupu Aurel
Lucian, care fusese demenat sef SVSU, astfel incat la acest moment
trebuie desemnata o alta persoana. Dl. Primar il propune pe dl. Croitoru
Georgian, consilier personal al primarului.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri al 6-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de
hotarare privind modificarea nivelului unei functii publice de executie
vacante . Se da citire proiectului de hotarare. Secretarul comunei
informeaza dupa pensionarea d-nei. Mocanu Aurelia functia de referent
(agent agricol) a ramas la gradul profesional superior, ceea ce presupune
o vechime in specialitate de minim 9 ani. Avem experienta unor
3

concursuri la care nu s-a prezentat nimeni sau persoanele nu s-au incadrat
in conditiile cerute de post. De aceea se propune scaderea gradului
profesional al functiei de la superior la principal, ceea ce presupune o
vechime in specialitate de minim 5 ani. Apreciem ca in acest post se
poate descurca si o persoana cu 5 ani vechime in specialitate.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
Domnul consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune
atentiei domnilor consilieri al 7-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv
Proiect de hotarare privind implementarea proiectului «Modernizarea,
renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul Breaza, comuna
Breaza, judetul Buzau» . Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Primar
prezinta pe scurt proiectul de hotarare. Precizeaza ca s-a publicat pe siteul AFIR ghidul solicitantului. Asteptam sa se deschida sesiunea care va
dura cam 2 luni. Avem verificare de la autoritatea in materie - ANAP .
Sunt activitati programate si in perioada de mentenanta a investitiei.
Pentru Caminul Cultural Vispesti suntem in procedura de evaluare care
ar trebui sa dureze 30 de zile, dar poate fi si mai mult. Am semnat
contractul de finantare pentru Gradinita Breaza, am depus documentele
de finantare la Constanta spre avizare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri al 8-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv Proiect
de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a
comunei Breaza în anul 2017. Se da citire proiectului de hotarare si
anexei la acesta - strategia. Se da citire programelor pe cele doua proiecte
(modernizarea Caminului Cultural Vispesti si construirea unei noi
gradinite) si anexei privind achizitiile directe.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri al 9-lea punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare
pentru modificarea H.C.L. nr. 78/24.11.2016 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. Se da citire proiectului de
hotarare. Dl. Primar ofera lamuriri. Se supune spre aprobare abrogarea
anexei 8 - eliminarea taxelor extrajudiciare de timbru, si corectarea art. 8
referitor la taxa pentru autorizatie sanitara care este trecuta 2 lei, iar in
anexa la hotarare figureaza cu valoare de 20 lei. Este vorba de o eroare si
de corectia acesteia prin corelarea datelor.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri al 10-lea punct de pe ordinea de zi, Proiect de
hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 57/26.09.2013 privind aprobarea
taxelor speciale pentru activitatea de colectare a deseurilor menajere si a
celor asimilate acestora. Se da citire proiectului de hotarare. Secretarul
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ofera lamuriri. Se supune spre aprobare modificarea axexelor la aceasta
hotarare ca urmare a aprobarii noilor tarife practicate de S.C. RER
Ecologic Service S.A. in comuna Breaza, aprobate in sedinta anterioara.
Se coreleaza cu noile date si anexa referitoare la declaratia privind
stabilirea taxei speciale de salubrizare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Domnul Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri al 11-lea punct de pe ordinea de zi, Proiect de
hotarare privind modificarea inventarului domeniului public al comunei
Breaza, judetul Buzau. Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Adrian
Druga - primarul comunei Breaza - ofera lamuriri. Se prezinta inventarul
domeniului public cu mentionarea suprafetei inregistrata in acesta pentru
Caminul Cultural Breaza si masuratorile efectuate din care rezulta o alta
suprafata pentru acelasi obiectiv.
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” au fost urmatoarele interventii:
1. Se prezinta cererea cererea Scolii Gimnaziale Breaza care solicita
aprobarea sumelor pentru naveta cadrelor didactice pe luna
decembrie 2016 si ianuarie 2017. Se aproba cu 11 voturi pentru.
2. Se da citire cererii d-lui.Cotiga Florin Vasile pentru acordarea unui
ajutor social de urgenta. Dl. Primar precizeaza ca din factura
rezulta suma de 250 lei si aceasta este suma pe care o propune spre
aprobare. Se aproba cu 11 voturi pentru.
3. Dl. consilier Stoica Ionut Cornel intreaba daca sala de sport a fost
predate de CNI? Dl. Primar raspunde ca nu inca.
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,
COMUNEI,
BOGZA VIOREL

SECRETARUL
UNGUREANU CARMEN
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