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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat astazi, 28.11.2019, orele 15.00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului 

Local al Comunei Breaza 

  

 Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 228 din 22.11.2019 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 10 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. 

 Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de 

catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin intermediul site-ului si 

avizierului primariei si cuprinde urmatoarele: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a 

Comunei Breaza in anul 2020; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor in vederea acordarii de cadouri 

pentru “Pomul de iarna”; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de 

garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA  si plata comisionului de garantare pentru 

proiectul integrat « Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din 

satul Vispesti, comuna Breaza, judetul Buzau » finantat prin Masura 7.6 al 

Comunei Breaza ; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de 

garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA  si plata comisionului de garantare pentru 

proiectul integrat « Infiintarea si dotarea unei gradinite cu doua sali de clasa 

in satul Breaza, comuna Breaza, judetul Buzau » finantat prin Masura 7.2 al 

Comunei Breaza; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 

imobilului (teren+constructie) - Dispensar Uman Greceanca; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 

imobilului (teren+constructie) - Cabinet Stomatologic; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui 

spatiu in suprafata de 12 mp situat in incinta U.A.T. Comuna Breaza; 

9. Proiect de hotarare privind modificarea obiectului de activitate al S.C. AQUA 
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Breaza S.R.L. ; 

10. 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 10 membri ai consiliului local sunt prezenti 

10 consilieri locali .  

 Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei 

extraordinare din data de 12.11.2019 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 10 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei 

extraordinare din data de 12.11.2019. 

 In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, adreseaza 

rugamintea d-lui. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, sa preia conducerea 

lucrarilor. 

 Domnul consilier Badina Ioan, presedintele sedintei supune votului celorlalti 

consilieri cele 10 puncte de pe ordinea de zi. 

 Cu 10 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 

prezentata. 

Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune inceperea discutarii 

proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi.  

Este pus in discutie « Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale 

de Achizitii Publice a Comunei Breaza in anul 2020».  Se da citire proiectului de 

hotarare. Se prezinta anexa la acesta si secretarul precizeaza ca proiectul de hotarare 

a fost reluat ca urmare a completarii cu toate anexele necesare. Dl. Adrian Druga, 

primarul comunei Breaza, face precizari cu referire la continutul anexelor la 

proiectul de hotarare. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi pentru. 

 In continuare, dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei 

domnilor consilieri « Proiectul de hotarare privind aprobarea sumelor in vederea 

acordarii de cadouri pentru “Pomul de Iarna”». Dl. Adrian Druga, primarul comunei 

Breaza, propune suma de 10.000 lei pentru cei 218 copii din scolile si gradinitele 

comunei Breaza, revenind aprox. 45 lei/copil. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi pentru. 

Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 

consilieri « Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de 

garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi 

Mici si Mijlocii-SA  si plata comisionului de garantare pentru proiectul integrat 

« Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din satul Vispesti, comuna 

Breaza, judetul Buzau » finantat prin Masura 7.6 al Comunei Breaza ». Se da citire 

proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza prezinta 
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informari asupra celor doua proiecte aflate in derulare pentru Caminul Cultural 

Vispesti si gradinita cea noua, proiecte aflate in executie. In ceea ce priveste 

gradinita noua, nu s-a putut incheia lucrarea intrucat nu s-a introdus in domeniul 

public. Pana la finalizarea acestei proceduri, noi in conditiile Codului Administrativ, 

trebuie sa prelungim scrisoarea de garantie. In cazul Caminului Cultural Vispesti s-a 

demarat procedura pentru intocmirea cartii funciare, dar nu exista inca receptia 

facuta si iesim din termene. Am solicitat la AFIR Constanta prelungirea cu 6 luni, 

fapt ce necesita prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie cu aceeasi perioada. La 

Caminul Cultural Vispesti mai sunt lucrari de executat pentru aprox. o saptamana. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi pentru. 

Dl. consilier Badina Ioan propune abordarea punctului 5 de pe ordinea de zi 

respectiv « Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de 

garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi 

Mici si Mijlocii-SA  si plata comisionului de garantare pentru proiectul integrat 

« Infiintarea si dotarea unei gradinite cu doua sali de clasa in satul Breaza, comuna 

Breaza, judetul Buzau » finantat prin Masura 7.2 al Comunei Breaza» . Dl. consilier 

Badina Ioan da citire proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul comunei 

Breaza, mentioneaza ca precizarile anterioare sunt valabile si in acest caz. 

Dl. consilier Botea Vasile solicita lamuriri suplimentare referitoare la avans. 

Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, explica faptul ca in cazul proiectelor cu 

fonduri europene primaria face toate platile si apoi se deconteaza. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi. 

 Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 

consilieri punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind 

aprobarea inchirierii prin licitatie publica a imobilului (teren+constructie) - 

Dispensar Uman Greceanca» . Dl. consilier Badina Ioan da citire proiectului de 

hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei, face precizari 

asupra prevederilor Codului Administrativ referitoare la procedura de inchiriere a 

bunurilor proprietate publica ori privata a comunei. Prezinta pe scurt anexele la 

proiectul de hotarare. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv “Proiect de hotarare privind 

aprobarea inchirierii prin licitatie publica a imobilului (teren+constructie) - Cabinet 

Stomatologic ». Se da citire proiectului de hotarare, iar d-na. Ungureanu Carmen, 

secretarul general al comunei, precizeaza ca si in acest caz sunt valabile mentiunile 

facute la punctul anterior, documentatia de atribuire cuprinsa in anexele la proiectul 

de hotarare fiind similare. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi. 
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 Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, prezinta domnilor consilieri 

punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind aprobarea 

inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 12 mp situat in incinta 

U.A.T. Comuna Breaza » . Dl. consilier Badina Ioan da citire proiectului de hotarare. 

D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei, precizeaza ca pentru a 

inchiria un spatiu pentru sediu si punctul de lucru de la U.A.T. Comuna Breaza, S.C. 

AQUA Breaza S.R.L. trebuie sa parcurga noua procedura prevazuta de Codul 

Administrativ, in cei 12 mp este cuprinsa si suprafata pentru birou si suprafata din 

cadrul atelierelor. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi. 

 In continuare, dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei 

domnilor consilieri punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de hotarare 

privind modificarea obiectului de activitate al S.C. AQUA Breaza S.R.L. ». Dl. 

consilier Badina Ioan da citire proiectului de hotarare. Secretarul comunei, d-na. 

Ungureanu Carmen ofera explicatii : ca urmare a infiintarii si functionarii serviciului 

« Consiliul Local Breaza-Serviciul Apa-Canal » trebuie modificat obiectul de 

activitate atat cel principal, cat si cel secundar, de activitate al S.C. AQUA Breaza 

S.R.L. intrucat nu pot avea acelasi obiect de activitate. Este propus ca obiect de 

activitate principal : CAEN – 813 Activitati de intretinere peisagistica, cu ativitatea 

principala 8130 - activitati de intretinere peisagistica, iar in cadrul activitatilor 

secundare sa fie cuprins CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei. De 

asemeni, se mai propune completarea obiectului secundar de activitate, dupa cum 

urmeaza : 4941 transporturi rutiere de marfuri, 4942 servicii de mutare, 9524 

repararea mobilei si a furniturilor casnice. Se desemneaza d-na. consilier Croitoru 

Maria pentru a semna Actul Constitutiv actualizat si a face demersurile impreuna cu 

administratorul societatii la O.R.C. Buzau. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi pentru. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii curente” se 

ridica urmatoarele  probleme pe ordinea de zi: 

1. D-na. Croitoru Maria solicita o noua priza pentru gradinita. Dl. Adrian 

Druga, primarul comunei Breaza, informeaza ca nu se poate face nici o modificare 

care sa nu corespunda documentatiei pana nu se finalizeaza proiectul.  

2. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prezinta proiectul nou accesat 

referitor la WI-FI gratuit.Voucherul il va primi societatea care castiga procedura de 

achizitie. Au fost stabilite punctele de amplasare a instalatiilor cu precizarea ca nu 

toate zonele din comuna se preteaza la aceasta, de ex. in satul Valeanca nu exista 

semnal. Astfel in satul Vispesti: scoala, zona monument pe o raza de 250 m, camin 

interior si exterior. In satul Breaza: primaria interior si exterior, Caminul Cultural 

Breaza interior, zona Biserica - statie de autobus, sala de sport, gradinita si scoala 

interior si exterior. In satul Greceanca: zona piata exterior, scoala interior si exterior, 

gradinita interior si exterior. In satul Badeni: zona camin. 
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 Am semnat contractul, l-am trimis la finantator, urmeaza sa-l semneze la 

randul sau. La nivel national au fost selectate 170 de localitati, iar in Buzau 2: 

Breaza si Smeeni. Implementarea va avea loc in martie-aprilie 2020. WI-FI trebuie 

sa fie functional in zona institutiilor publice sau in zone de interes public. 

3. Dl. consilier Stoica Ionut Cornel solicita lamuriri cu privire la colectarea 

deseului biodegradabil si propune colectarea acestuia de 2 ori pe luna. Dl. Adrian 

Druga, primarul comunei Breaza, informeaza ca ultima vineri din luna se colecteaza 

deseul biodegradabil si deocamdata acesta este programul. Vom analiza posibilitatea 

suplimentarii colectarii cu inca o data pe luna.  

In incheiere dl. consilier Badina Ioan, 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 GENERAL, 

       BADINA IOAN                                    UNGUREANU CARMEN 

   

    
 

 
                                                      

 


