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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 
Incheiat astazi 25.05.2017 orele 15.00 cu ocazia sedintei 

ordinare a Consiliului Local al comunei Breaza 
 
 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 

112/19.05.2017 a primarului comunei Breaza, 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. Absenteaza: dl. Bogza Viorel si dl. Dobre Lucian. 

La sedinta participa, fara drept de vot dl. Adrian Druga, 
primarul comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul 
comunei. Invitat: d-na. Voinea Luiza, contabilul U.A.T. com. Breaza. 

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 site-ului si 
avizierului, si cuprinde: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 

31.12.2016; 
3. Raportul de activitate al Compartimentului stare-civila; 
4. Alte probleme ale activitatii curente. 
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Breaza sunt deschise de catre dl. 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 consiliului local sunt prezenti 9 
consilieri locali.  

Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al 
sedintei ordinare din data de 27.04.2017, cu mentiunea ca acesta 
a fost semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul 
comunei, proces-verbal postat si la avizierul si pe site-ul primariei 
comunei Breaza, judetul Buzau. 

Cu 9 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al 
sedintei ordinare din data de 27.04.2017. 
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In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza 
rugamintea d-lui. Bondrea Constantin Cristian, presedintele 
sedintei, sa preia conducerea lucrarilor. 

Dl. Consilier Bondrea Constantin Cristian supune votului 
celorlalti consilieri cele 4 puncte de pe ordinea de zi. 

   Cu unanimitate de voturi, domnii consilieri aproba ordinea de 
zi in forma prezentata. 

   Dl. Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei, 
propune inceperea discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea 
de zi si supune atentiei domnilor consilieri punctul 2 al acesteia, 
respectiv “Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei 
bugetare la 31.12.2016». Dl. Bondrea Constantin Cristian da citire 
proiectului de hotarare. Se acorda cuvantul d-nei. Voinea Luiza, 
contabilul primariei, care prezinta anexa la proiectul de hotarare pe 
sectiunea venituri si cheltuieli. Precizeaza ca anul 2016 a fost 
incheiat cu un excedent. Prezinta in continuare cheltuielile 
primariei : invatamant, alegeri, reabilitare Scoala Generala Breaza, 
cheltuieli de proiectare pentru reabilitare Camin Cultural Breaza si 
reabilitare Camin Cultural Vispesti, indemnizatii persoane cu 
handicap, ajutoare de incalzire pentru populatie, ajutor social, 
iluminat public, salubritate, drumuri, alte cheltuieli. La capitolul 
venituri proprii avem incasari pentru apa, iar in anul 2016 ne-am 
inchis pe deficit, care a fost acoperit din excedent. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 
voturi pentru si 1 abtinere (dl. Botea Vasile). 

In continuare, dl. Bondrea Constantin Cristian, presedintele 
sedintei, da citire procesului - verbal de control a activitatii de stare 
civila nr. 507/09.03.2017 incheiat de Consiliul Judetean Buzau - 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor - Serviciul stare 
civila. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale 
activitatii curente” au fost urmatoarele interventii : 
1. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prezinta Raportul 
anual al primarului privind starea economica, sociala si de mediu 
a comunei Breaza. 
2. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza nr. 451/17.05.2017 
prin care solicita un sprijin in suma de 3.000 lei in vederea 
procurarii de carti si diplome pentru premierea elevilor.  Se supune 
la vot si se aproba cu 9 voturi pentru.  
2. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza nr. 330/04.05.2017 
prin care solicita aprobarea sumelor pentru naveta cadrelor 
didactice in luna aprilie. Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi 
pentru.  
3. Se acorda cuvantul d-lui. Druga Adrian, primarul comunei 
Breaza, care prezinta adresa Institutiei Prefectului Judetului 
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Buzau nr. 10090/15.05.2017 cu referire la intocmirea Registrului 
Electronic National al Nomenclaturii Stradale si a Registrului 
Agricol National. Intrucat la nivelul comunei Breaza nu a fost 
intocmit nomenclatorul stradal dl. Adrian Druga propune domnilor 
consilieri ca denumirea strazilor sa se faca pe numere, asa cum 
exista deja si la noi in tara in alte comune. Domnii consilieri sunt 
de acord cu aceasta propunere. Urmeaza a se intocmi o comisie de 
lucru in acest sens. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 
(doua) exemplare, spre cele legale. 
 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI,         SECRETAR, 

  BONDREA CONSTANTIN CRISTIAN            UNGUREANU 

CARMEN                                                 

 


