ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 29.03.2018.2016, orele 16,00, cu ocazia sedintei ordinare
a Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 74 din 22.03.2018 a
Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului
Local al comunei Breaza.
La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 10 consilieri locali,
din totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absent: dl.
Lache Constantin.
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 paginii de internet si cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de achizitii
publice al comunei Breaza pe anul 2018 conform surselor de
finantare;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de
inchiriere incheiat intre Primaria comunei Breaza, judetul Buzau si
Orange Romania S.A.;
4. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 91/27.11.2017
privind stabilirea impozitelor úi taxelor locale, precum úi a taxelor
speciale, pentru anul 2018;
5. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 107/19.12.2017
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;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la
31.12.2017;
7. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al
Consiliului Local Breaza ;
8. Proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea
concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante
de ”Administrator II” din cadrul serviciului « Consiliul Local Breaza -
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Serviciul Apa-Canal », precum si de numire a comisiilor de examen si
de solutionare a contestatiilor ;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Carnetului cu documentele de
mobilizare al Consiliului Local al comunei Breaza, judetul Buzau;
10.Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare 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 10.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 22,02,2018, 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 22.02.2018 in forma prezentata.
In continuare, domnul Adrian Druga, primarul comunei Breaza,
adreseaza rugamintea d-nei. Croitoru Maria, presedintele sedintei, sa preia
conducerea lucrarilor.
D-na. Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune votului celorlalti
consilieri cele 10 puncte de pe ordinea de zi.
Cu 8 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
prezentata.
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, prezinta
“Proiectul de hotarare privind actualizarea Programului de achizitii publice
al comunei Breaza pe anul 2018 conform surselor de finantare ”. De
asemeni, da citire referatului nr. 1066/21.02.2017 privind retragerea unui
proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al com.
Breaza, jud. Buzau, respectiv a Proiectului de hotarare privind actualizarea
Programului de achizitii publice al comunei Breaza pe anul 2018 conform
surselor de finantare ca insuficient documentat. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei Breaza, precizeaza ca anexele la proiectul de hotarare nu
au fost finalizate astfel incat se propune amanarea acestuia.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, amanarea proiectului de
hotarare este adoptata cu 8 voturi pentru.
In continuare, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor consilieri “Proiect de hotarare privind aprobarea
prelungirii contractului de inchiriere incheiat intre Primaria comunei Breaza,
judetul Buzau si Orange Romania S.A. ”. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, precizeaza ca, la sedinta anterioara, a fost prezentata
cererea SC Orange Romania SA de prelungire a contractului, cerere care a
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fost aprobata in cadrul sedintei, contractul incheiat cu aceasta societate in
anul 1997 si documentele privind imputernicirea SC Netgrid Telocom SRL
spre a face toate demersurile in vederea prelungirii contractului de inchiriere.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru.
Mai departe, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor consilieri “Proiectul de hotarare pentru
modificarea H.C.L. nr. 91/27.11.2017 privind stabilirea impozitelor úi
taxelor locale, precum úi a taxelor speciale, pentru anul 2018”. Se da citire
proiectului de hotarare si se acorda cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, care face precizarea ca aceasta hotarare este necesara
pentru completarea anexei nr. 7 la H.C.L. nr. 91/27.11.2017 cu taxa aviz
drumuri, care nu a fost prevazuta in hotararea initiala. SC RCS-RDS face
demersuri pentru intocmirea documentatiei necesare realizarii retelei de
internet in comuna Breaza si a solicitat un aviz pentru amplasarea acestei
retele de-a lungul unor drumuri. S-a propus ca taxa aviz drumuri sa fie de 5
lei pentru persoane fizice si 9 lei pentru persoane juridice, acesta insemnand
5 lei, respectiv 9 lei, pentru fiecare drum.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru.

D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri urmatorul punct pe ordinea de zi, respectiv “Proiectul de
hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 107/19.12.2017 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 da
citire proiectului de hotarare si referatulului nr. 1050/21.02.2018 privind
retragerea unui proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului
Local al com. Breaza, jud. Buzau, respectiv a Proiectului de hotarare privind
aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat intre Primaria
comunei Breaza, judetul Buzau si Orange Romania S.A. ca prematur. In
conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3) lit. “b” din Legea nr.153/2017
privind salarizarea personalului platiti din fonduri publice, “prin excepĠie de
la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care
ocupă funcĠiile de medici úi de asistenĠi medicali din unităĠile sanitare
publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, se majorează la nivelul salariului de
bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022”. In cadrul U.A.T.
comuna Breaza asistentul medical comunitar este incadrat ca si personal
contractual in cadrul Compartimentului “Sanatate” si face parte din anexa II
capitolul I din Legea nr. 153/2017 la punctul 3.2 poz. 25.
Conform art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 18/2017: “FinanĠarea
cheltuielilor de personal pentru asistenĠii medicali comunitari, ........... se
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asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale”. Cu data de
01.03.2018 s-a solicitat de la DSP Buzau suma reprezentand cheltuielile
salariale pentru asistentul medical comunitar cu aplicarea prevederilor art.
38 alin. (3) lit. “b” din Legea nr. 153/2017, dar pana la data sedintei nu am
primit nici un raspuns de la aceasta institutie.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, retragerea proiectului de
hotarare este adoptata cu 8 voturi pentru.
Sosesc in sedinta dl. Bogza Viorel si dl. Botea Vasile.
In continuare, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor consilieri “Proiectul de hotarare privind aprobarea
executiei bugetare la 31.12.2017”. Se da citire proiectului de hotarare, iar dl.
Adrian Druga, primarul com. Breaza, prezinta anexa la acesta.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
Mai departe, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor consilieri “Proiectul de hotarare privind
desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Breaza ”. Se da
citire proiectului de hotarare si d-nii. consilieri sunt invitati la propuneri. Dna. Croitoru Maria il propune pe dl. Dobre Lucian.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri “Proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea
concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de
”Administrator II” din cadrul serviciului « Consiliul Local Breaza - Serviciul
Apa-Canal », precum si de numire a comisiilor de examen si de solutionare a
contestatiilor ”. Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga,
primarul comunei Breaza, apreciaza ca acest proiect de hotarare nu a fost
analizat suficient, mai ales sub aspect financiar, astfel incat propune
retragerea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi in vederea amanarii
acestuia.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, retragerea proiectului de
hotarare este aprobata cu 10 voturi pentru.
Mai departe, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor consilieri “Proiect de hotarare privind aprobarea
Carnetului cu documentele de mobilizare al Consiliului Local al comunei
Breaza, judetul Buzau”. Se da citire proiectului de hotarare si se acorda
cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, care precizeaza ca,
potrivit legii aceasta lucrare de mobilizare este supusa analizarii si aprobarii
Consiliului Local dupa avizarea de catre Seful Structurii Teritoriale pentru
Probleme Speciale a Judetului Buzau. La nivelul com. Breaza «Carnetul cu
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documentele de mobilizare al Consiliului Local al comunei Breaza, judetul
Buzau » a fost intocmit la data de 22.02.2018 si apoi avizat de catre Seful
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judetului Buzau.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru.
La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii
curente” au fot ridicate urmatoarele probleme pe ordinea de zi;
1. Se przinta adresa Scolii Gimnaziale Breaza in vederea decontarii
navetei pentru luna fevruarie 2018. Se supune la vot si se aproba cu 10
voturi pentru.
2. Dl. Adrian Druga, primarul com. Breaza, prezinta stadiul proiectelor
aflate in derulare. Dl. consilier Stoica Ionut Cornel solicita informatii
asupra proiectului Wi-Fi.Dl. primar precizaza ca s-a depus cerere si
comuna Breaza s-a inscris. Selectia va avea loc dupa data de
15.05.2018. Acest proiect presupune primirea unui voucher de 15.000
Euro pentru echipamente. De asemeni, informeaza ca au fostobtinute
sume pentru reparatiile la scoala necesare in urma incendiului care a
avut loc la magazie. Reparatiile le vom face in regie proprie. Dl.
consilier Stoica Ionut Cornel solicita informatii asupra drumului care
s-a rupt in urma alunecarii de teren. Dl. primar raspunde, ca fiind
drum judetean, nu se va ocupa primaria, ci Consiliul Judetean Buzau.
Luni vor veni si vor decoperta, vor balata, vor lasa la tasat si apoi vor
asfalta.
In incheiere, d-na. 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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