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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES – VERBAL 
Incheiat astazi 29.06.2017 orele 15.00 cu ocazia sedintei  

 ordinare a Consiliului Local al comunei Breaza 
 

 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 152/22.06.2017 a 

primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local 
al comunei Breaza. 

La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 11 consilieri locali din totalul 
celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Dl. Botea Vasile intarzie 10 
minute. Invitat: d-na. Voinea Luiza, contabilul primariei. 

La sedinta participa, fara drept de vot dl. Adrian Druga, primarul comunei 
Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei. 

 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 site-ului institutiei si cuprinde: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local al comunei Breaza; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor in vederea acordarii de premii 

pentru elevi; 
4. Proiect de hotarare privind transformarea postului de « inspector, clasa I, 

grad profesional  principal, gradatia 5, clasa de salarizare 42, coeficient 
2.75» in vederea promovarii in grad profesional a d-nei. Frusinoiu Dorinita 
Titeluta ; 

5. Proiect de hotarare privind privind modificarea organigramei si statului de 
functii pentru personalul din cadrul U.A.T.  Breaza, judetul Buzau pentru 
anul 2017 ; 

6. 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 10 
consilieri locali.  
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Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 25.05.2017, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre 
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat si la avizierul 
primariei si pe site-ul comunei Breaza, judetul Buzau. 

Cu 10 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 25.05.2017. 

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 6 puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 1 proiect de 
hotarare suplimentar, si anume: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. 
   Cu 10 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 

suplimentata. 
Dl.  Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei, propune inceperea 

discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor 
consilieri primul punct al acesteia, respectiv Proiect de hotarare privind 
desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Breaza. Dl. 
Bogza Viorel il propune pe dl. Chelaru Eduard.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru. 

Dl. Botea Vasle soseste la sedinta consiliului local. 
 In continuare, dl. Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei, avand 
in vedere prezenta d-nei. Voinea Luiza, contabilul institutiei, propune luarea cu 
prioritate a Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 
2017. Propunerea este aprobata in unanimitate, astfel incat se da citire proiectului 
de hotarare si se acorda cuvantul d-nei. Voinea Luiza. D-na. contabil precizeaza ca 
la inceputul anului a fost aprobat in bugetul comunei suma de 15.000 lei pentru 
intretinerea locasurilor de cult, insa pentru a o putea utiliza este necesar a se 
redistribui suma din cap. 51 in capitolul 67, capitolul cultura si religie. Aceasta este 
singura modificare. Suma de 15.000 lei se repartizeaza in mod egal: pentru cele 3 
parohii din com. Breaza cate 5.000 lei. Urgenta acestui proiect de hotarare rezulta 
din faptul ca parohiile au efectuat lucrari de reparatii, care trebuie platite. Fiecare 
parohie isi va plati reparatiile si va raspunde de aceste plati. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 
 Dl. Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei, propune discutarea 
Proiectului de hotarare privind aprobarea sumelor in vederea acordarii de premii 
pentru elevi. Se da citire proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, 
secretarul comunei, precizeaza ca la sedinta anterioara a Consiliului Local al com. 
Breaza s-a prezentat cererea Scolii Gimnaziale Breaza prin care solicita 3.000 lei 
ca sprijin pentru acordarea de premii elevilor la sfarsitul anului scolar. Cererea a 
fost aprobata si s-a intocmit proiectul de hotarare, care este supus spre aprobare. 
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 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei, propune discutarea 
Proiectului de hotarare privind transformarea postului de « inspector, clasa I, grad 
profesional  principal, gradatia 5, clasa de salarizare 42, coeficient 2.75» in vederea 
promovarii in grad profesional a d-nei. Frusinoiu Dorinita Titeluta . Se da citire 
proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, informeaza 
ca, in data de 07.06.2017, U.A.T. com. Breaza a organizat examenul de promovare 
in grad profesional. La acesta a participat si a fost declarata admisa d-na. Frusinoiu 
Dorinita Titeluta. Potrivit reglementarilor legale in vigoare acest examen s-a facut 
cu incadrarea in cheltuielile salariale aprobate in buget, cu rezervarea in planul de 
ocupare a functiilor publice inca de anul trecut, iar legea nu prevede obligativitatea 
existentei unui post vacant ci transformarea celui de pe care se promoveaza intr-
unul de grad imediat superior. Astfel, fiind incheiata procedura de examen se 
impune transformarea postului de « inspector, clasa I, grad profesional  principal, 
gradatia 5, clasa de salarizare 42, coeficient 2.75» ocupat de d-na. Frusinoiu 
Dorinita Titeluta in « inspector, clasa I, grad profesional  superior, gradatia 5, clasa 
de salarizare 53, coeficient 3.61», post pe care va fi numita de la 01.07.2017. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei, propune discutarea 
Proiectului de hotarare privind privind modificarea organigramei si statului de 
functii pentru personalul din cadrul U.A.T.  Breaza, judetul Buzau pentru anul 
2017 . Se da citire proiectului de hotarare si anexelor la acesta. D-na. Ungureanu 
Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca promovarea in grad profesional a d-nei. 
Frusinoiu Dorinita Titeluta este motivul modificarii organigramei si statului de 
functii pentru personalul din cadrul U.A.T.  Breaza. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

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 pentru decontarea navetei 
cadrelor didactice pentru luna mai 2017. Se aproba cu 11 voturi pentru. 

2. Dl. Stoica Ionut Cornel intreaba despre inchirierea terenului de sport de la 
scoala. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, precizeaza ca numai 
inspectoratul invatamantului poate inchiria acel teren, nu si primaria. Copii 
totusi nu sunt disciplinati, vorbesc urat si distrug. In primavera s-a cheltuit 
suma de 2500 lei pentru reparatii. Pentru inchiriere va trebui sa avem un 
administrator, atunci cand vom prelua si sala de sport vom cauta solutii. Dl. 
Chelaru Eduard informeaza ca s-a mai gasit o plasa taiata, care acum trebuie 
inlocuita. 

3. Dl. Stoica Ionut Cornel intreaba cand se va lua in primire sala de sport. Dl. 
Adrian Druga, primarul comunei, informeaza ca si sapatamana trecuta au 
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venit cei de la CNI sa predea sala de sport. Dar acolo sunt anumite 
probleme. Toate camerele sunt incuiate, astfel ca nu am putut verifica nimic. 
Au spus ca revin cu cheile, dar au venit fara chei saptamana trecuta. 

4. Dl. Badina Ioan precizeaza ca preotul de la Greceanca a facut curatenie la 
Badeni si a promis ca va ajuta cu plasa pentru gard. Ar fi nevoie de cativa 
oameni care sa ajute. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, informeaza ca de 
la primarie s-au dus deja in acest scop aproximativ 10 persoane, din sat 2 
persoane, dar preotul nu a venit, astfel incat nu a avut cine sa organizeze 
aceste persoane. 

 In incheiere, doamnul consilier 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,     SECRETAR, 

    BONDREA CONSTANTIN CRISTIAN                 UNGUREANU CARMEN
                                                 
 
 


