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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi, 10.01.2019, orele 12,00 cu ocazia sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al comunei Breaza 
  
 Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 3 din 09.01.2019 a Primarului 
comunei Breaza, a fost convocata sedinta extraordinara 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 fiind dl. Stoica 
Ionut Cornel. La sedinta participa, fara drept de vot, d-na. Ungureanu Carmen, 
secretarul comunei Breaza. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, nu poate 
participa la sedinta, participand la o sedinta de lucru. 
  Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de 
catre doamna Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin intermediul site-ului si 
avizierului si cuprinde urmatoarele: 
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 
2.  Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul 

anului 2019; 
3. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului de venituri proprii 

si cheltuieli al serviciului „Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-Canal” in 
cursul anului 2019; 

4. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a mijlocului fix - 
utilaj de deszapezire cu numar de inmatriculare Breaza BZ-330; 

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
voucherelor de vacanta pentru personalul contractual din cadrul U.A.T. 
Comuna Breaza, judetul Buzau;      

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
voucherelor de vacanta pentru personalul contractual din cadrul serviciului 
„Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-Canal”;      

7. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
voucherelor de vacanta pentru personalul contractual din cadrul serviciului 
„Consiliul Local Breaza - Serviciul Salubrizare”;      

8. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
voucherelor de vacanta pentru personalul contractual din cadrul S.C. AQUA 
BREAZA S.R.L.;      

9. Alte probleme ale activitatii curente. 
 Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei sunt deschise 
de catre dl. Mocanu Eugen, 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 9 (dl. 
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Dobre Lucian intarzie 15 minute). 
 Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 19.12.2018, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre 
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces verbal postat si pe site si la 
avizierul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 9 voturi pentru, domnii 
consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data de 19.12.2018 in 
forma prezentata. 
 In continuare, dl. Mocanu Eugen, presedintele sedintei supune votului 
celorlalti consilieri cele 9 puncte de pe ordinea de zi.  Cu 9 voturi, domnii 
consilieri aproba ordinea de zi in forma prezentata. 
 Domnul Mocanu Eugen, presedintele sedintei, propune inceperea discutarii 
proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor consilieri al 
2-lea punct al acesteia, respectiv “Proiectul de hotarare privind utilizarea 
excedentului bugetului local in cursul anului 2019”. Se da citire proiectului de 
hotarare. Se acorda cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, care 
prezinta propunerea pentru distribuirea excedentului bugetului local din anul 2018 
in anul 2019. Astel suma totala de 1.500.000 lei va fi repartizata: 500.000 lei 
pentru sectiunea functionare si 1.000.000 lei pentru sectiunea de dezvoltare. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru. 
 Domnul Mocanu Eugen, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor 
consilieri al 3-lea punct al acesteia, respectiv “Proiectul de hotarare privind 
utilizarea excedentului bugetului de venituri proprii si cheltuieli al serviciului 
„Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-Canal” in cursul anului 2019” . Se da 
citire proiectului de hotarare. Se acorda cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen, 
secretarul comunei, care prezinta propunerea pentru distribuirea excedentului 
bugetului serviciului „Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-Canal” din anul 2018 
in anul 2019, respectiv suma de aproximativ 75.000 lei va fi repartizata astfel: 
35.000 lei pentru sectiunea de functionare si 40.000 lei pentru sectiunea dezvoltare 
in scopul achizitionarii unui tractor.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru. 

Domnul Mocanu Eugen, presedintele sedintei, trece la al 4-lea punct al 
acesteia, respectiv “Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a 
mijlocului fix - utilaj de deszapezire cu numar de inmatriculare Breaza BZ-330” . 
Se da citire proiectului de hotarare. Se acorda cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen, 
secretarul comunei, care prezinta precizeaza ca se intentioneaza reluarea procedurii 
de vanzare a utilajului de deszapezire-buldoexcavator conform HG nr. 841/1991. 
Se da citire anexelor la proiectul de hotarare. In vederea desemnarii comisiilor de 
licitatie si contestatii se face propunerea ca acestea sa fie alcatuita din functionari 
ai primariei. Se propun pentru comisia de licitatie: d-na. Ivan Cristina Daniela, d-
na. Boarcas Carmen Steliana, d-na. Botea Ioana, iar pentru comisia de contestatii: 
dl. Bogza Viorel, d-na. Frusinoiu Dorinita Titeluta si dl.Croitoru Georgian. 
Secretar al celor doua comisii: d-na. Lungu Daniela.  
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Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru. 

Domnul Mocanu Eugen, presedintele sedintei, trece la al 5-lea punct al 
acesteia, respectiv “Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul contractual din cadrul U.A.T. 
Comuna Breaza, judetul Buzau” . Se da citire referatului de retragere a proiectului 
de hotarare motivat de faptul ca nu a fost primit inca acordul Sindicatului 
Administratiei Publice Buzau asa cum este prevazut de art. 2-3 din H.G. nr. 
215/2009.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este retras 
de pe ordinea de zi in vederea amanarii. 

Domnul consilier Botea Vasile solicita precizari referitoare la voucherele de 
vacanta si legislatia in materie, cine sunt beneficiarii acesteia si ce regim juridic au 
serviciile publice cu personalitate juridica infiintate de catre Consiliul Local 
Breaza in domeniul alimentarii cu apa si salubrizarii. D-na. Ungureanu Carmen 
informeaza cu referire la prevederile O.U.G. nr. 8/2009, H.G. nr. 215/2009, O.U.G. 
nr. 114/2018, Legea nr. 153/2017, Legea nr. 273/2006. Intrucat elementele supuse 
analizei au fost numeroase, dl. Botea Vasile propune amanarea proiectelor de 
hotarare referitoare la aprobarea regulamentelor de acordare a voucherelor de 
vacanta pana la urmatoarea sedinta in vederea analizarii si lamuririi aspectelor 
legislative.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, propunerea este aprobata in 
unanimitate. 

La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii curente” au 
fost urmatoarele interventii: 
 Dl. consilier Lache Constantin aduce in atentia Consiliului Local problema 
stanilor ale caror animale ajung sa mai fie pasunate si in vii. Va trebui sa se puna in 
vedere detinatorilor de stane sa faca tot posibilul sa se evite aceste evenimente. 
 In incheiere, domnul Mocanu Eugen, 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,             SECRETARUL COMUNEI, 
           MOCANU EUGEN                                     UNGUREANU CARMEN 
 


