ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 22.02.2018, orele 15.00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 46 din 16.02.2018 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, d-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei Breaza.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen
legal de catre doamna Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin
intermediul avizierului institutiei si cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de
functii pentru personalul din cadrul U.A.T. Breaza, judetul Buzau
pentru anul 2018;
3. Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de achizitii
publice al comunei Breaza pe anul 2018 conform surselor de
finantare;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de
inchiriere incheiat intre Primaria comunei Breaza, judetul Buzau si
Orange Romania S.A.;
5. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 57/26.09.2013
privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatea de colectare a
deseurilor menajere si a celor asimilate acestora;
6. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei sunt
deschise de catre d-na. Croitoru Maria, presedintele sedintei, 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 consilieri locali.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 30.01.2018, cu mentiunea ca acesta a fost
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces verbal
postat si la avizierul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 8 voturi
pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data
de 30.01.2018 in forma prezentata (d-nii. Dobre Lucian, Stoica Ionut Cornel
si Bogza Vorel intarzind 10 minute).
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Doamna consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune
votului celorlalti consilieri cele 6 puncte de pe ordinea de zi.
Cu 8 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
prezentata.
Doamna consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune
inceperea discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune
atentiei domnilor consilieri punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect
de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru
personalul din cadrul U.A.T. Breaza, judetul Buzau pentru anul 2018 ». Se
da citire proiectului de hotarare si anexelor la aceasta. Secretarul comunei
informeaza ca dupa aprobarea bugetului local al comunei se impune
aprobarea organigramei si statului de functii pentru anul 2018, iar fata de
anul trecut organigrama si statul de functii cuprind unele modificari. Au fost
intreprinse demersuri pentru reorganizarea institutiei in sensul infiintarii
unui compartiment nou, dar absolut necesar avand in vedere prevederile
legale, respectiv Compartimentul de achizitii publice. In acest compartiment
va fi numit functionarul care se ocupa si pana la acest moment de achizitiile
publice - d-na. Frusinoiu Dorinita Titeluta. Aceasta modificare a structurii
functiilor publice a primit avizul A.N.F.P. Bucuresti cu nr.
11636/5459/3480/2018 anexat la dosarul sedintei. Per ansamblu exista
acelasi numar de functii publice si contractuale, doar ca difera distributia
atributiilor si denumirea compartimentelor. Pana acum existau 2 functii
publice vacante de inspector asistent, iar acum exista 1 functie publica
vacanta de inspector asistent si 1 functie publica vacanta de referent asistent.
Prima functie presupune studii superioare, cea de-a doua studii medii. Ca si
personal contractual a fost infiintat Compartimentul salubrizare, ca un
demers in infiintarea serviciului public de salubrizare cu personalitate
juridica, Compartimentul sanatate care va include asistentul medical
comunitar, Compartiment asistenti personali cuprinzand asistentii personali
angajati in cadrul UAT Breaza si Compartimentul cultura si administrare
domeniu public/privat al comunei, in cadrul caruia exista o functie de
administrator care va avea si atributii in domeniul culturii (atributiile fostului
bibliotecar). Dl. consilier Badina Ioan isi arata ingrijorarea cu privire la
aceasta modificare si precizeaza ca nu este de acord cu demararea
procedurilor de angajare pe functiile vacante daca bugetul nu o permite. Dna. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca nici nu este
posibil asa ceva, proceduri de angajare de personal se vor demara numai
dupa verificarea si precizarea de catre contabilul institutiei a incadrarii in
sumele aprobate in buget cu aceasta destinatie.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru si 2 abtineri
(dl. Badina Ioan si dl. Stoica Ionut Cornel).
Doamna consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune
atentiei domnilor consilieri al 3-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv
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“Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de achizitii publice al
comunei Breaza pe anul 2018 conform surselor de finantare”. Se da citire
Referatului nr. 1066/21.02.2017 privind retragerea acestui proiect de
hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al com. Breaza, jud.
Buzau, ca insuficient documentat. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei, precizeaza ca anexele cuprinzand Programul de achizitii publice al
comunei Breaza pe anul 2018 nu au fost finalizate avand in vedere si
numarul mare de proiecte aflate in derulare la nivelul institutiei noastre astfel
incat se impune amanarea.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune votului
domnilor consilieri propunerea de amanare care este aprobata cu 11 voturi
pentru.
In continuare, Doamna consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor consilieri al 4-lea punct de pe ordinea de zi,
respectiv “Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de
inchiriere incheiat intre Primaria comunei Breaza, judetul Buzau si Orange
Romania S.A.”. Se da citire Referatului nr. 1050/21.02.2018 privind
retragerea acestui proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei
Consiliului Local al com. Breaza, jud. Buzau ca prematur. D-na. Ungureanu
Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca Orange Romania S.A. a depus o
adresa de intentie pentru prelungirea contractului incheiat in anul 1997
pentru o noua perioada de 10 ani. Durata initiala a contractului a fost de 15
ani cu incepere de la data obtinerii autorizatiei de contruire, respectiv
28.08.1997. Termenul s-a prelungit tacit pe o perioada de 6 ani si in cursul
lunii august anul curent expira durata acestui contract. Sunt prezentate toate
aceste documente: contractul, autorizatia de construire si adresa de intentie.
Intrucat societatea s-a aflat in eroare cu privire la valabilitatea contractului,
intrucat a precizat ca expira la 18.02.2018 fara sa fie luat in considerare ca
durata contractului incepe sa curga de la data autorizatiei de construire, a
fost comunicat societatii ca acest contract inca este valabil pana la
28.08.2018. Pretul chiriei a fost stabilit la 399 dolari/an pentru o suprafata de
teren extravilan de 150 mp. S-a propus amanarea proiectului de hotarare
datorita faptului ca pana in luna august mai este suficient timp si pentru a fi
analizata mai intai documentatia depusa de Orange Romania S.A. Cu
acordul partilor contractul poate fi prelungit (conform art. 7.3 din contract).
Se supune la vot aprobarea cererii Orange Romania S.A. de prelungire a
contractului incheiat in anul 1997 pentru o noua perioada de 10 ani si pret
chirie anuala de 399 dolari si se aproba cu 11 voturi.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune votului
domnilor consilieri propunerea de amanare a proiectului de hotarare care
este aprobata cu 11 voturi pentru.
Doamna consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune
atentiei domnilor consilieri al 5-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv
«Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 57/26.09.2013 privind
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aprobarea taxelor speciale pentru activitatea de colectare a deseurilor
menajere si a celor asimilate acestora ». Se da citire proiectului de hotarare
si anexei la acesta. Secretarul comunei informeaza ca este necesara
actualizarea declaratiei privind taxa de salubrizare cu privire la cuantumul
amenzilor si a specificarii butonului pentru declaratia rectificativa.
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” au fost urmatoarele interventii:
1. Se prezinta cererea d-lui. Negoita Mihai pentru prelungire contract de
inchiriere. Se precizeaza ca nu are debit restant. Se aproba cu 11
voturi pentru.
2. Se prezinta cererea cererea Scolii Gimnaziale Breaza care solicita
aprobarea sumelor pentru naveta cadrelor didactice pe luna ianuarie
2018. Se aproba cu 11 voturi pentru.
3. Dl. Bogza Viorel, viceprimarul comunei, informeaza asupra
controlului Institutiei Prefectului Judetului Buzau impreuna cu ISU
Buzau in legatura cu alunecarea de teren de pe DJ 205. Prezinta
informarea d-lui. Adrian Druga, primarul comunei, referitoare la
modernizare drumuri prin GAL, PNDL, proiecte in executie.
In incheiere, doamna consilier 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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