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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

Incheiat astazi 28,06,2018 orele 16.00 cu ocazia sedintei  
 ordinare a Consiliului Local al comunei Breaza 

 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 151/22.06.2018 a 

primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului 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. 

 Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunostinta publica 
in termen legal de catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin 
intermediul avizierului si site-ului institutiei si cuprinde: 
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

voucherelor de vacanta salariatilor S.C. Aqua Breaza S.R.L.; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli 

pentru “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE” pe 
anul 2018; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea „Politicii de securitate a prelucrarii 
datelor cu caracter personal la nivelul U.A.T. comuna Breaza”; 

5. 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; 

6. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 99/26.11.2015 privind 
aprobarea cotei maxime lunare de combustibili pentru autoturismul aflat in 
dotarea U.A.T. com. Breaza si a cheltuielilor pentru actiunile de protocol; 

7. Proiect de hotarare privind privind modificarea evidentei fiscale curente 
organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau ; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor in vederea acordarii  de premii 
pentru elevi; 

9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 
10. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 91/27.11.2017 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru 
anul 2018; 

11. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si 
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Functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza; 
12. 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 11 
consilieri locali.  

Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 31.05.2018, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre 
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat si la avizierul 
primariei si pe site-ul comunei Breaza, judetul Buzau. 

Cu 11 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 31.05.2018. 

In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza rugamintea d-lui. 
Dobre Lucian, presedintele sedintei, sa preia conducerea lucrarilor. 

Dl. Consilier Dobre Lucian supune votului celorlalti consilieri cele 12 puncte 
de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 6 proiecte de hotarare 
suplimentar, si anume: 
1. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului 

Local Breaza ; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de 

investitie « Reabilitare scoala cu clasele I-VIII Breaza, comuna Breaza, judetul 
Buzau » dupa incheierea contractelor de achizitie ; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de 
investitie «Modernizare drumuri de interes local in comuna Breaza, judetul 
Buzau» dupa incheierea contractelor de achizitie ; 

4. 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 concurs/examen si de solutionare a contestatiilor ; 

5. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 104/11.12.2017 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 pentru modificarea H.C.L. nr. 105/11.12.2017 privind 
implementarea proiectului «Achizitionarea de costume populare pentru 
conservarea si promovarea  traditiilor populare locale in comuna Breaza, 
judetul Buzau» . 
   Cu 11 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 

suplimentata. 
Dl.  Dobre Lucian, presedintele sedintei, propune inceperea discutarii 

proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor consilieri 
primul punct al acesteia, respectiv « Proiect de hotarare pentru aprobarea 
Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta salariatilor S.C. Aqua 
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Breaza S.R.L. ». D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, face recizari : 
documentatia este similara cu cea aprobata pentru U.A.T. com. Breaza. Intrucat 
S.C. Aqua Breaza S.R.L. este societate al carui unic asociat este Consiliul Local 
Breaza se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009. Dupa 
sosirea din concediu a d-nei. contabile vom face corelarea si cu bugetul societatii. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 
 In continuare, dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, propune analizarea 
“Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli 
pentru “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE” pe anul 
2018”. Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. D-na. Ungureanu 
Carmen, secretarul comunei, reaminteste d-lor. consilieri ca in sedinta anterioara s-
a aprobat infiintarea si organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – 
SERVICIUL SALUBRIZARE”. In cadrul acelei hotarari este cuprinsa prevederea 
ca pana la 01.07.2018 sa se aprobe bugetul serviciului, acesta urmand a fi necesar 
pentru obtinerea codului fiscal si deschiderea conturilor. Dupa obtinerea acestora 
se vor face demersuri pentru obtinerea autorizatiei de mediu si apoi pentru 
licentierea serviciului. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, trece la punctul 4 de pe ordinea de 
zi si supune atentiei consilierilor locali « Proiectul de hotarare privind aprobarea 
„Politicii de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal la nivelul U.A.T. 
comuna Breaza” ». Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. D-na. 
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza : de la 25.05.2018 a intrat in 
vigoare Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter 
personal.  Aprobarea acestei politici este una din masurile de punere in aplicare a 
acestui regulament, enumerand masurile care s-au luat la nivelul primariei. Dupa 
aprobare aceasta se va publica pe site-ul institutiei.  
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, trece la punctul 5 de pe ordinea de 
zi si supune spre analiza si aprobare « 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 ». Se da citire proiectului 
de hotarare si anexei la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, 
precizeaza  in aplicarea aceluiasi Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia 
datelor cu caracter personal se impune modificarea anexei nr. 6 din cadrul H.C.L. 
nr. 58/2016, respectiv cea care face referire la fisele de post. Acestea trebuie 
actualizate astfel incat sa cuprinda atributii de protectie a datelor cu caracter 
personal intrucat serviciul prelucreaza asemenea date.  
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 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, trece la punctul 6 de pe ordinea de 
zi si supune spre analiza si aprobare « Proiectul de hotarare pentru modificarea 
H.C.L. nr. 99/26.11.2015 privind aprobarea cotei maxime lunare de combustibili 
pentru autoturismul aflat in dotarea U.A.T. com. Breaza si a cheltuielilor pentru 
actiunile de protocol ». Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga, 
primarul comunei, precizeaza ca la nivelul comunei exista mai multe investitii in 
derulare, ceea ce implica multe deplasari atat in comuna, la Buzau, dar in tara. La 
cota pe care o aveam aprobata din anul 2015 nu ne mai puteam incadra, fiind in 
situatia de a achita benzina din banii proprii. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul 
comunei, informeaza asupra modificarilor legislative : pana in anul 2015, potrivit 
O.U.G. nr. 80/2001 era impusa o limita de 75 l/luna. Dupa aparitia Legii nr. 
258/2015, care a modificat O.U.G. nr. 80/2001, a fost eliminat acest plafon, 
primariile trebuind sa aprobe prin hotarari cota maxima lunara de combustibil. 
Normarea de consum a autoturismului este de 7.5 l/100 km. Dl. Adrian Druga, 
primarul comunei, precizeaza ca in cazul Dacia Duster consumul este mai mare, 
dar acestea sunt prevederile legale. Au fost zile cand s-au parcurs si 60-70 km in 
interiorul comunei.  
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, trece la punctul 7 de pe ordinea de 
zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind privind modificarea evidentei fiscale 
curente organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau». Se da citire proiectului de 
hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca in cazul 
persoanei fizice decedate amenzile nu trec asupra mostenitorilor potrivit 
prevederilor Codului fiscal. In aceasta situatie scaderea opereaza pentru suma de 
70 lei. 
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 
 Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, propune discutarea “Proiectului de 
hotarare privind aprobarea sumelor in vederea acordarii  de premii pentru elevi”. 
Se da citire proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, 
precizeaza ca Scoala Gimnaziala Breaza a solicitat suma de 4.000 lei. Dl. Adrian 
Druga, primarul comunei, informeaza ca la nivelul fiecarei clase sunt trei premianti 
plus mentiuni.  
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, trece la punctul 9 de pe ordinea de 
zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 
2018». Dl. Adrian Druga, primarul comunei, prezinta proiectul de hotarare si anexa 
la acesta. Precizeaza ca este nevoie de suplimentare a sumelor pentru drepturile 
persoanelor cu handicap grav (asistenti personali si indemnizatii institor), la 
cheltuieli de personal, pentru reparatii la scoala in urma incendiului, reparatii la 
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iluminatul public unde intentionam sa achizitionam 750 lampi stradale. Cele de 
acum au o norma de functionare de 12 ani. Pana la instalarea celor noi se vor face 
14 ani, deci depasesc perioada normata de functionare.  Intretinerea lor este foarte 
costisitoare. Cele noi vor avea o perioada de garantie de 3 ani, pretul de achizitie 
implica si montarea si mentenanta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, 
informeaza asupra majorarii sumelor la capitolul « cheltuieli de personal » : 
intentionam sa scoatem la concurs postul de inspector asistent din cadrul 
Compartimentului « Registratura, patrimoniu si Resurse Umane ». Aceasta functie 
ne este absolut necesara intrucat pe langa atributiile  ce reies din titulatura 
compartimentului, va indeplini ca atributii delegate atributii de casier (pana la 
ocuparea acestui post) si pe perioada de concediu a inspectorului cu atributii in 
achizitii publice, il va inlocui. Procedurile de achizitii publice sunt esentiale pentru 
institutie si trebuie sa aiba continuitate. 
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, trece la punctul 10 de pe ordinea de 
zi, respectiv « Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 91/27.11.2017 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru 
anul 2018». Se da citire proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, 
secretarul comunei, informeaza ca in cadrul H.C.L. nr. 91/2017 exista o 
neconcordanta intre art. 2 si anexa nr. 2 cu referire la impozitarea terenului 
intravilan. Pentru corectarea acestei erori se propune adoptarea prezentului proiect 
de hotarare. 
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, propune discutarea « Proiect de 
hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza». Se da citire proiectului de 
hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, informeaza ca se impune 
actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de 
specialitate al primarului comunei Breaza in primul rand ca urmare a modificarii 
organigramei si statului de functii de la 01.03.2018, modificare care a implicat 
desfiintarea unor compartimente, infiintarea unora noi, modificarea altora. De 
asemenea, s-a procedat si la o rearanjare a atributiilor pe compartimente si posturi. 
In al doilea rand, exista necesitarea de actualizare a acestui regulament ca urmare a 
obligatiilor ce decurg din Regulamentul U.E nr. 679/2016. Se prezinta pe scurt 
anexa la proiectul de hotarare. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, propune discutarea proiectelor de 
hotarare suplimentare, incepand cu «Proiectul de hotarare privind desemnarea 
presedintelui de sedinta al Consiliului Local Breaza ». Se da citire proiectului de 
hotarare. D-na. Croitoru Maria il propune pe dl. Ene Luca.  
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Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune spre analiza si aprobare 
« Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de 
investitie “Reabilitare scoala cu clasele I-VIII Breaza, comuna Breaza, judetul 
Buzau ” dupa incheierea contractelor de achizitie ». Dl. Adrian Druga, primarul 
comunei,  da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. De asemenea, 
precizeaza ca, dupa finalizarea procedurilor de achizitie si incheierea contractelor, 
au rezultat sume diferite. Prezinta defalcat sumele, atat cele platite de la bugetul 
local, cat si cele finantate prin PNDL.   

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, trece mai departe si supune dicutiei 
«Proiectul de hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de 
investitie “Modernizare drumuri de interes local in comuna Breaza, judetul Buzau” 
dupa incheierea contractelor de achizitie ». Dl. Adrian Druga, primarul comunei,   
da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. Mai precizeaza ca, dupa 
finalizarea procedurilor de achizitie si incheierea contractelor, au rezultat sume 
diferite. Prezinta defalcat sumele, atat cele platite de la bugetul local, cat si cele 
finantate prin PNDL.   

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, propune discutarea «Proiectului 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 concurs/examen si de solutionare a contestatiilor ». Se da citire 
proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, ofera 
explicatii cu privire la procedura legala de organizare a concursului si la adresa 
A.N.R.S.C. prin care ni se solicita completarea documentatiei de solicitare a 
licentei si care face trimitere la structura de personal calificat si autorizat de care 
dispune serviciul.  

Se fac urmatoarele propuneri: 
• Comisia de concurs:  

- Presedinte: dl. Badina Ioan 
- Membri: dl. Botea Vasile 
                  dl. Bondrea Constantin Cristian 
- Membru de rezerva: dl. Chelaru Eduard. 

• Comisia de contestatii: 
- Presedinte: d-na. Croitoru Maria 
- Membri: dl. Bogza Viorel 
                  dl. Lache Constantin 
- Membru de rezerva: dl. Mocanu Eugen. 
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 Se prezinta conditiile de inscriere la concurs si bibliografia. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 
Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, continua cu «Proiectul de hotarare 

pentru modificarea H.C.L. nr. 104/11.12.2017 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 ». Se da citire proiectului de hotarare. 
Dl. Adrian Druga, primarul comunei, informeaza asupra actiunii de control pe 
teren desfasurata de AFIR pentru proiectele cu costume populare si drumuri. La 
acest control, referitor la proiectul privind achizitionarea de costume populare,  s-a 
sesizat o eroare in documentatie: in loc de femei si barbati, trebuie trecut fete si 
baieti. Pentru completarea dosarului de finantare trebuie aduse aceste corecturi si 
transmise la AFIR.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

Dl. Dobre Lucian, presedintele sedintei, propune discutarea ultimului proiect 
de hotarare suplimentar, respectiv «Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. 
nr. 105/11.12.2017 privind implementarea proiectului ”Achizitionarea de costume 
populare pentru conservarea si promovarea  traditiilor populare locale in comuna 
Breaza, judetul Buzau”». Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga, 
primarul comunei, precizeaza ca explicatiile oferite la punctul anterior sunt 
valabile si in acest caz. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii curente” 
au fost urmatoarele interventii : 

1. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza pentru decontarea navetei 
cadrelor didactice pentru luna mai 2018. Se ridica problema ca la sedinte din 
31.05.2018 a mai fost aprobata o alta cerere pentru naveta pe luna mai, la 
sedinta extraoredinara din 16.05.2018 fiind aprobata cea pentru luna aprilie. 
Se vor cere clarificari Scolii Gimnaziale Breaza. 

2. Dl. Stoica Ionut Cornel propune sa se aranjeze ceva pentru ziua de 5 
septembrie - 450 de ani de atestare Breaza.. Dl. Adrian Druga, primarul 
comunei, este de acord cu aceasta propunere cu conditia de a se constitui o 
comisie care sa se ocupe de acest lucru. 

 In incheiere, doamnul consilier Dobre Lucian, 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,     SECRETAR, 

             DOBRE LUCIAN                                      UNGUREANU CARMEN  
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