ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 27.04.2017 orele 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 93/21.04.2017 a
fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Breaza.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 9 consilieri locali din totalul
celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local, absentant motivat dl.
Lache Constantin (invoit de dl. Bogza Viorel) si dl. Mocanu Eugen.
La sedinta participa, fara drept de vot, d-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei. Dl. Adrian Druga, primarul com. Breaza nu a participat la
sedinta fiind in concediul de odihna.
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 pe site-ul institutiei si cuprinde:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 14/23.02.2017 privind
aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Breaza în
anul 2017;
3. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Localal comunei Breaza sunt
deschise de catre dl. Bogza Viorel, viceprimarul 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 9 consilieri locali.
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei
extraordinare din data de 27.03.2017, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de
catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal afisat la
avizierul primariei comunei Breaza, judetul Buzau, precum si pe site-ul
institutiei. Cu 8 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al
sedintei extraordinare din data de 27.03.2017 in forma prezentata.
In continuare, dl. Bogza Viorel, viceprimarul comunei Breaza, adreseaza
rugamintea d-lui. Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei, sa preia
conducerea lucrarilor.
Domnul consilier Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei
supune votului celorlalti consilieri cele 3 puncte de pe ordinea de zi. Cu
unanimitate de voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi.
Dl. Consilier Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei, propune
inceperea discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei
domnilor consilieri al doilea punct al acesteia, respectiv “Proiect de hotarare
pentru modificarea H.C.L. nr. 14/23.02.2017 privind aprobarea Strategiei
Anuale de Achizitii Publice a comunei Breaza în anul 2017». Se da citire
proiectului de hotarare, a expunerii de motive, a referatului compartimentului de
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specialitate si anexei la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei,
precizeaza ca in luna februarie a fost aprobata Strategiei Anuale de Achizitii
Publice a comunei Breaza care cuprinde in anexa si achizitiile publice directe.
Aceasta anexa se impune a fi modificata la acest moment intrucat nu au fost
prevazute achizitii directe despre care s-a constatat ulterior a fi necesare. In luna
martie s-a aprobat bugetul comunei, iar potrivit legii aceasta anexa se
completeaza/actualizeaza dupa aprobarea bugetului local functie de necesitati,
urgenta si sursele de finantare aprobate.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi .
La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii
curente” au fost urmatoarele interventii:
1. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza care solicita decontarea
navetei pe luna martie. Se aproba cu 9 voturi.
2. Dl. Bogza Viorel, viceprimarul comunei Breaza, prezinta situatia
alunecarii de teren de pe DS 118. Drumul a fost afectat pe o lungime
de 40 m. Reprezentantii ISU Buzau si Institutiei Prefectului Judetul
Buzau s-au deplasat la comuna Breaza, s-au facut constatari si s-a
intocmit un proces-verbal. Va urma o sedinta in cadrul Institutiei
Prefectului Judetul Buzau si in urma acesteia se vor hotara si aproba
sumele pentru reparatii.
In ceea ce priveste derularea priectelor, pentru Caminul Cultural
Vispesti s-a finalizat procedura de evaluare a ofertelor si a castigat
S.C. Mega Edil. Aproximativ pe data de 20 mai se va incepe executia.
Pentru constructia unei noi gradinite la Breaza procedura de evaluare
este in desfasurare. Se prognozeaza ca in jurul datei de 20 iunie sa se
inceapa executia. S-au mai depus 3 cereri de finantare pentru
reabilitare drumuri, pentru reabilitare Scoala Gimnaziala Breaza
(cladirea veche) si Caminul Cultural Breaza.
3. Dl. Badina Ioan informeaza ca la pod este mult gunoi depozitat. Dl.
Bogza Viorel precizeaza ca a fost curatat si indreptat terenul.
4. Dl. Ene Luca informeaza cu privire la inlocuirea a doua lampi de
iluminat stradal si la prezenta gunoiului in anumite puncte din comuna
in vederea luarii masurilor ce se impun.
In incheiere dl. Bondrea Constantin Cristian, 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
BONDREA CONSTANTIN CRISTIAN
CARMEN

SECRETAR,
UNGUREANU
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