ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 27.11.2017, orele 15,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 282 din 20.11.2017 a Primarului
comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului Local al comunei
Breaza.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali, din totalul
celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti: dl. Bondrea
Constantin Cristian. Dl. Botea Vasile intarzie 15 minute. Invitata: d-na. Chelaru
Madalina Carmen.
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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2018 ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice
a comunei Breaza in anul 2018;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor in vederea acordarii de
cadouri pentru “Pomul de Iarna” ;
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 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 9 consilieri locali (dl. Botea Vasile intarziind).
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 30.10.2017 cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat pe pagina de
internet si avizierul primariei comunei Breaza, judetul Buzau.
Cu 9 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 30.10.2017 (dl. Botea Vasile intarziind).
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In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza rugamintea dlor consilieri sa desemneze un alt presedinte de sedinta pentru a se putea incepe
lucrarile acesteia. Se supune la vot si se desemneaza cu 8 voturi, ca inlocuitor al dlui. Botea Vasile, d-na. Croitoru Maria. Dl. Adrian Druga, primarul comunei,
adreseaza rugamintea d-nei. Croitoru Maria sa preia conducerea lucrarilor.
D-na. consilier Croitoru Maria 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 pentru modificarea H.C.L. nr. 58/21.07.2016 privind
înfiinţarea şi organizarea serviciului “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.
Cu 9 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi.
La acest moment soseste in sedinta dl. Botea Vasile. D-na. Croitoru Maria se
retrage si dl. Botea Vasile isi reia atributiile de presedinte de sedinta.
Este pus in discutie « Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2018 ». Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza,
prezinta proiectul de hotarare si cele 10 anexe ale acesteia. Face precizari in
legatura cu tariful pentru apa potabila, care ar putea sa creasca putin dupa
infiintarea serviciului public cu personalitate juridica. De asemeni, precizeaza ca in
situatia in care se va crea un serviciu de salubrizare similar cu cel de apa-canal va
fi introdus tariful de salubrizare care va fi stabilit in functie de cheltuieli si distanta
si depunerea la rampa.Se acorda cuvantul d-nei. Chelaru Madalina Carmen,
inspector in cadrul U.A.T Breaza cu atributii de operator de rol fiscal, care
precizeaza ca in marea lor majoritate taxele simpozitele locale se mentin la fel ca si
in anul trecut. Au aparut modificari acolo unde legea a prevazut aceste modificari.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi pentru.
Dl. consilier Botea Vasile, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri « Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii
Publice a comunei Breaza in anul 2018 ». Se da citire proiectului de hotarare.
Presedintele de sedinta acorda cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei, care ofera precizari cu privire la termenul de aprobare si la structurarea
anexelor. De asemeni, se precizeaza ca dupa aprobarea bugetului locale aceasta
hotarare poate fi completata. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prezinta
anexa cuprinzand proiectele aflate in derulare, cu mentiuni pe fiecare proiect,
stadiul in care se afla.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi pentru.
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In continuare, dl. consilier Botea Vasile, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare privind aprobarea sumelor in
vederea acordarii de cadouri pentru “Pomul de Iarna”» . Dl. consilier Botea Vasile
da citire proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, prezinta
proiectul de hotarare si informeaza ca la scolile si gradinitele de pe raza comunei
Breaza sunt inscrisi 247 de elevi la acest moment. Aprecizaza ca suma de 10.000
lei, la fel ca si in anul trecut, va fi suficienta.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi pentru.
Dl. consilier Botea Vasile, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri « Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017» .
Dl. consilier Botea Vasile da citire proiectului de hotarare. Dl. Primar prezinta
proiectul de hotarare oferind lamuriri. Da citire adreselor AJFP Buzau prin care se
diminueaza cu suma de 100.000 lei la capitolul Invatamant-cheltuieli de personal si
se aloca suma de 25.000 lei la capitolul cheltuieli drepturi persoane cu handicap
(asistenti personali si indemnizatii de insotitor)..
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
Dl. consilier Botea Vasile, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri punctul suplimentar de pe ordinea de zi, respectiv « Proiectul de hotarare
pentru modificarea H.C.L. nr. 58/21.07.2016 privind înfiinţarea şi organizarea
serviciului “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» . Dl. consilier
Botea Vasile da citire proiectului de hotarare. Secretarul comunei precizeaza ca
aceasta hotarare a mai fost modificata, dar nu au fost facute mentiuni cu privire la
intocmirea documentelor privind incadrarea personalului cu referire in mod special
la procedura de detasare a unui salariat din cadrul U.A.T. com. Breaza in cadrul
acestui serviciu. Intrucat dl. Bogza Viorel, viceprimarul comunei, este destul de
ocupat ar putea sa fie desemnat in acest sens dl. Croitoru Georgian, consilierul
personal al primarului.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii curente”
se ridica urmatoarele probleme pe ordinea de zi:
1. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza pentru solicitarea sumelor
pentru decontarea navetei pe luna octombrie. Se supune la vot si se aproba cu 10
voturi pentru.
2. Se da citire cererii d-lui. Stoica Stefan, care solicita aprobarea prelungirii
contractului de inchiriere a unor cladiri din cadrul fostului Sector zootehnic
Vispesti. Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru si 1 abtinere (dl. Badfina
Ioan).
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4. Dl. Dobre Lucian informeaza ca la canal ar putea fi montati stapi cu lampi
alimentate de la panouri solare (lampi solare), precizand ca ar fi binevenita o
extindere a sistemului de iluminat public.
Dl. Primar informeaza ca in fiecare luna se strica acelesi lampi. Se intervine
lunar. Pentru extinderea sistemului de iluminat public este nevoie de 800 de lampi.
La un distribuitor direct o lampa costa 98 lei/bucata fara suport. Se va avea in
vedere si acest aspect.
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

SECRETAR,
UNGUREANU CARMEN
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