ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 19.12.2017, orele 08.00, cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 312 din 18.12.2017 a Primarului
comunei Breaza, a fost convocata sedinta extraordinara a Cosiliului Local al
comunei Breaza.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 8 consilieri locali, din totalul
celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti : dl. Botea Vasile, dl.
Lache Constantin si dl. Chelaru Eduard.
La sedinta participa, fara drept de vot, domnul 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 si
cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare;
2. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza brute lunare pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul U.A.T. com. Breaza
incepand cu 01.01.2018;
3. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Breaza sunt
deschise de catre domnul 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 8.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 11.12.2017, 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 8 voturi pentru, domnii consilieri
aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data de 11.12.2017 in forma
prezentata.
In continuare, domnul Adrian Druga, primarul comunei Breaza, adreseaza
rugamintea d-lor. consilieri sa desemneze un inlocuitor pentru dl. Botea Vasile in
calitatea de presedinte al sedintei. Este desemnata d-na. Croitoru Maria, iar domnul
Adrian Druga, primarul comunei Breaza ii adreseaza rugamintea de a prelua
conducerea lucrarilor.
D-na. Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune votului domnilor
consilieri proiectele de pe ordinea de zi .
Cu 8 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma prezentata.
D-na. Croitoru Maria, presedintele sedintei, da citire proiectului de hotarare
privind stabilirea salariilor de baza brute lunare pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul U.A.T. com. Breaza incepand cu 01.01.2018. Se
1

da citire proiectului de hotarare si anexelor la acesta. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, prezinta prevederile legale ale O.U.G. nr. 82/2017, O.U.G nr.
79/2017, O.U.G. nr. 90/2017, O.U.G. nr. 90/2017, precum si ale art. 11 si art. 38
alin. (3) lit. “e” din Legea nr. 153/2017. Potrivit acestor reglementari legale
bugetarilor din administratia publica locala nu le este aplicabila majorarea cu 25%
prevazuta in art. 38 alin. (3) lit. “a”, aceasta categorie reprezentand o exceptie.
Potrivit celorlalte reglementari legale mentionate mai sus incepand cu 01.01.2018
nu se poate acorda un salariu net lunar mai mic decat cel avut in decembrie 2017.
Prin art. 11 din Legea nr. 153/2017 este reglementata procedura de aprobare a
salariilor brute lunare de catre consiliul local, iar apoi prin dispozitie a primarului se
realizeaza stabilirea acestora. O.U.G. nr. 79/2017 si O.U.G. nr. 82/2017 dau ca
termen de finalizare a procedurii data de 20.12.2017, fapt ce a determinat urgenta
acestei sedinte.
Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, face precizarea ca bugetul
cheltuielilor cu salariile este acelasi. Majorarea salariilor analizata in cadrul acestei
sedinte acopera schimbarea regulilor fiscale in ceea ce priveste trecerea
contributiilor angajatorului la salariat, aceasta reprezentand si majorarea de 25% la
care face referire art. 38 alin. (3) lit.”a” din Legea nr. 153/2017. Dl. consilier Badina
Ioan intreaba ce se intampla in cazul consiliilor locale care nu au acesti bani. D-na.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, raspunde ca in aceasta situatie se fac
restructurari, O.U.G. nr. 90/2017 prevede ca organigrama sa se structureze atat cat
permite bugetul.
Se pune in discutie stabilirea procentului indemnizatiei de consilier local. Dl.
Badina Ioan ridica problema scaderii netului indemnizatiei ca urmare a introducerii
de noi contributii aferente acestei indemnizatii. Propune majorarea procentului la
9.5% din indemnizatia primarului.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 7 voturi pentru si 1 abtinere.
La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii curente” au fot
ridicate urmatoarele probleme pe ordinea de zi:
1. Se da citire cererii d-lui. Ganea Fane in vederea acordarii unui ajutor de
urgenta, aceasta suma fiindu-i necesara pentru acoperirea unor cheltuieli
pentru tratarea unei probleme grave de sanatate. Dl. Adrian Druga, primarul
comunei Breaza, propune suma de 300 lei. Se supune la vot si se aproba cu 8
voturi pentru.
2. Se da citire cererii d-nei. Dobre Maria administrator S.C. Com Ancos S.R.L.
in vederea prelungirii pe 3 ani a contractului de inchiriere. Se aproba cu 8
voturi pentru daca se face plata anticipat in luna ianuarie pentru cei 3 ani.
In incheiere, d-na. Croitoru Maria, 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,
CROITORU MARIA

SECRETARUL COMUNEI,
UNGUREANU CARMEN
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