ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 11.12.2017, orele 15,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 291 din 04.12.2017 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.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen
legal de catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin intermediul
avizierului primariei si cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2017;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si
cheltuieli pentru „Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-Canal”;
5. Proiect de hotarare privind darea în administrare a serviciului şi
sistemului de alimentare cu apă al comunei BREAZA judeţul Buzău
către serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂCANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate
juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei
BREAZA, judeţul Buzău ;
6. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Breaza sunt
deschise de catre dl. Adrian Druga, primarul 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 11.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 27.11.2017, 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 11 voturi
pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data
de 27.11.2017 in forma prezentata.
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Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, adreseaza rugamintea dlui. consilier Botea Vasile, presedintele sedintei, sa preia conducerea
lucrarilor.
Dl. consilier Botea Vasile, presedintele sedintei, supune votului
domnilor consilieri cele 6 puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata
cu inca 7 proiect de hotarare suplimentare, si anume:
1. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al
Consiliului Local Breaza ;
2. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului
public al comunei Breaza, județul Buzău;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventie «Modernizare drumuri de interes local in
comuna Breaza, satul Badeni - DS 120, DS 121» si a indicatorilor
tehnico-economici ai investitiei ;
4. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului «Modernizare
drumuri de interes local in comuna Breaza, satul Badeni - DS 120, DS
121» ;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru
«Achizitionarea de costume populare pentru conservarea si
promovarea traditiilor populare locale in comuna Breaza, judetul
Buzau» si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ;
6. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului «Achizitionarea
de costume populare pentru conservarea si promovarea traditiilor
populare locale in comuna Breaza, judetul Buzau» ;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor
de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei BREAZA pentru
anul 2018.
Cu 11 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
Dl. consilier Botea Vasile da citire proiectului de hotarare privind
rectificarea bugetului local pe anul 2017. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, informeaza ca aceasta hotarare este necesara pentru a
marca directionarea sumei de 10.000 lei catre serviciul public “Consiliul
Local Breaza - Serviciul Apa-Canal”.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
In continuare, dl. consilier Botea Vasile, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri “Proiectul de hotarare privind aprobarea listei
de investitii pe anul 2017”. Se da citire proiectului de hotarare si raportului
compartimentului de resort. Secretarul comunei – d-na. Ungureanu Carmen
– precizeaza lista de investitii se completeaza cu doua proicte noi, respectiv
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«Modernizare drumuri de interes local in comuna Breaza, satul Badeni - DS
120, DS 121» si «Achizitionarea de costume populare pentru conservarea si
promovarea traditiilor populare locale in comuna Breaza, judetul Buzau» .
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
Dl. consilier Botea Vasile da citire “Proiectului de hotarare privind
aprobarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli pentru „Consiliul Local
Breaza - Serviciul Apa-Canal” “. Se da citire proiectului de hotarare si
anexei la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, informeaza
ca suma de 10.000 lei ce apare pe minus in bugetul local tocmai rectificat, va
figura in bugetul serviciului, care odata creat trebui sa i se aprobe si bugetul
pe anul 2017. Pentru anul viitor va fi aprobat in anul 2018.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Dl. consilier Botea Vasile da citire “Proiectului de hotarare privind
darea în administrare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă al
comunei BREAZA judeţul Buzău către serviciul “CONSILIUL LOCAL
BREAZA - SERVICIUL APĂ-CANAL”, serviciu public de interes local,
specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului
local al comunei BREAZA, judeţul Buzău “. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, precizeaza ca aceasta hotarare marcheaza trasferul
sistemului (ca infrastructura) si serviciului public de alimentare cu apa in
administrarea serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL
APĂ-CANAL”. Proiectul de hotarare contine reguli si in anexa contractul de
furnizare a apei potabile catre clienti. Se da citire proiectului de hotarare si
anexei la acesta.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Dl. consilier Botea Vasile da citire “Proiectului de hotarare privind
desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Breaza “. D-na.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca incepand cu luna
ianuarie 2018 trebuie desemnat un alt presedinte de sedinta. Dl. Botea
Vasile, presedintele sedintei, invita la propuneri. Dl. Bogza Viorel,
viceprimarul comunei Breaza, o propune pe d-na. Croitoru Maria.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
Dl. consilier Botea Vasile da citire “Proiectului de hotarare privind
modificarea inventarului domeniului public al comunei Breaza, județul
Buzău “. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, precizeaza ca in
cadrul proiectului «Modernizare drumuri de interes local in comuna Breaza,
satul Badeni - DS 120, DS 121» s-au facut masuratori si in urma acestora la
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DS 121 au rezultat diferente de cote (lungime, instersectie cu DS 120). Este
necesar a se opera modificarea si in inventarul domeniului public al comunei
Breaza, iar aceasta hotarare reprezinta primul pas in acest sens. In satul
Greceanca am identificat 3 drumuri care nu se regasesc in inventarul
domeniului public al comunei. Si pentru acestea vom demara procedura de
inregistrare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
Dl. consilier Botea Vasile da citire “Proiectului de hotarare privind
aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie «Modernizare
drumuri de interes local in comuna Breaza, satul Badeni - DS 120, DS 121»
si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “. Dl. Adrian Druga,
primarul comunei Breaza, prezinta anexele la proiectul de hotarare, respectiv
documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si indicatorii tehnicoeconomici ai investitiei. Mai precizeaza ca acestea sunt doua drumuri mici
si propune modernizarea lor prin GAL, paroximativ 300 m de drum.
Valoarea proiectului este de pana la 60.000 Euro. Aceste drumuri vor proteja
insa un alt drum care a fost reabilitat. La sfarsitul lunii pana aproximativ 2021 ianuarie 2018 vom publica procedura de achizitie publica, iar pana in
aprilie urmeaza sa demaram lucrarile la drumurile prinse pe proiectul PNDL
2.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
Dl. consilier Botea Vasile da citire “Proiectului de hotarare privind
implementarea proiectului «Modernizare drumuri de interes local in comuna
Breaza, satul Badeni - DS 120, DS 121» “. Dl. Adrian Druga, primarul
comunei Breaza, prezinta proiectul de hotarare si anexele la proiectul de
hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
Dl. consilier Botea Vasile da citire “Proiectului de hotarare privind
aprobarea Memoriului Justificativ pentru «Achizitionarea de costume
populare pentru conservarea si promovarea traditiilor populare locale in
comuna Breaza, judetul Buzau» si a indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei “. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prezinta proiectul
de hotarare si anexele la proiectul de hotarare. Si acest proiect se deruleaza
tot prin GAL component culturala. Nici o alta primarie nu si-a exprimat
dorinta de a accesa aceasta sectiune. Consider util acest proiect, fiind vorba
de costume populare pentru ansamblul de pe langa Scoala Gimnaziala
Breaza, 12 costume pentru fete si 12 costume pentru baieti. Pe langa acestea
vom achizitiona si o statie de sonorizare, videoproiector, un aparat
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fotografic, un aparat de filmat si un panou informativ.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
Dl. consilier Botea Vasile da citire “Proiectului de hotarare privind
implementarea proiectului «Achizitionarea de costume populare pentru
conservarea si promovarea traditiilor populare locale in comuna Breaza,
judetul Buzau» “. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prezinta
proiectul de hotarare si anexele la proiectul de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
Dl. consilier Botea Vasile da citire “Proiectului de hotarare privind
aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare
cu apă al comunei BREAZA pentru anul 2018 “. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, precizeaza ca se vor face demersuri pentru obtinerea
unui nou aviz pentru tariful apei potabile la ANRSC, precum si pentru
obtinerea unei noi licente pe serviciu. Stabilirea cotei de pierderi este
necesara atat la fundamentarea documentatiei pentru obtinerea avizului de
pret, cat si pentru obtinerea licentei de operator.
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” s-au ridicat urmatoarele probleme pe ordinea de zi:
1. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza pentru decontarea
navetei cadrelor didactice pe luna noiembrie 2017. Se prezinta referatul
contabil. Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru.
2. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza pentru decontarea
navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2017. Se prezinta referatul
contabil. Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru.
3. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza pentru promovarea dnei. Banisor Mioara. Intrucat cererea este neconcludenta (primaria nu poate
aproba promovarea unui salariat din cadrul scolii, se mentioneaza legi
abrogate in cuprinsul cererii) se amana discutia pana la urmatoarea sedinta
pentru verificarea legislatiei aplicabile in domeniu.
In incheiere, dl. consilier Botea Vasile, 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,
BOTEA VASILE

SECRETARUL COMUNEI,
UNGUREANU CARMEN
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