
 

   
  

 

C O N V O C A R E  
Se  convoaca Consiliul  local ales al  Comunei  Breaza, Judetul 

Buzau in sedinta ordinara pe data de 30.01.2020 ora 14.00 sediul 

U.A.T. Comuna  Breaza, Judetul Buzau. 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 

31.12.2019; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii 

si cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – 
SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 2020; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii 
si cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – 
SERVICIUL SALUBRIZARE” pe anul 2020; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Aqua Breaza 
S.R.L. pe anul 2020;  

6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de 
functii ale serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL 
APA-CANAL” pe anul 2019; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de 
functii ale serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL 
SALUBRIZARE” pe anul 2019; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si de 
lucrari de interes local pe anul 2020; 

9. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 96/26.09.2019 
privind stabilirea salariilor de baza brute lunare pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul U.A.T. 
Comuna Breaza - forma actualizata conform Codului 
Administrativ; 

10. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 
120/28.11.2019 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii 
Publice a Comunei Breaza in anul 2020 ; 
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11. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 
127/28.11.2019 privind modificarea obiectului de activitate al 
S.C. Aqua Breaza S.R.L.; 

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

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

14. Proiect de hotarare pentru modificarea  H.C.L. nr. 
75/27.06.2019 privind implementarea unor obligatii şi 
angajamente referitoare la gestionarea deşeurilor;   

15. Proiect de hotarare privind desemnarea Primarului Comunei 
Breaza ca evaluator al performantelor profesionale individuale ale 
Secretarului Comunei Breaza,  pentru activitatea desfasurata in 
anul 2019; 

16. Prezentarea Raportului Compartimentului “Asistenta 
Sociala” referitor la activitatea asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019; 

17. Alte probleme ale activitatii curente. 
 

PPrriimmaarr,,                    SSeeccrreettaarr  GGeenneerraall,,  

AADDRRIIAANN  DDRRUUGGAA                                                                    UUNNGGUURREEAANNUU  CCAARRMMEENN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ROMANIA 
JUDETUL   BUZAU 
COMUNA  BREAZA 

 

DISPOZITIA  NR. 13 
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Breaza in sedinta 

ordinara pe luna ianuarie 2020 
 

 Primarul Comunei Breaza, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

 Prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 Referatul secretarului general al comunei nr. 400/23.01.2020. 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 

 

DISPUNE: 
 

          Art. 1 : Se convoaca Consiliul Local al Comunei Breaza, judetul Buzau in 

sedinta ordinara pe data de 30.01.2020 ora 1400 la sediul U.A.T. Comuna Breaza 
cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2019; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si 

cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-
CANAL” pe anul 2020; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si 
cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL 
SALUBRIZARE” pe anul 2020; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe 
anul 2020;  

6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale 

serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 
2019; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale 
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE” pe 
anul 2019; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de 
interes local pe anul 2020; 

9. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 96/26.09.2019 privind 

stabilirea salariilor de baza brute lunare pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul U.A.T. Comuna Breaza - forma actualizata 

conform Codului Administrativ; 
10. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 120/28.11.2019 

privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a Comunei Breaza in 

anul 2020 ; 
11. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 127/28.11.2019 

privind modificarea obiectului de activitate al S.C. Aqua Breaza S.R.L.; 
12. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul contractual din cadrul 

serviciului „Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-Canal”;      



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

14. Proiect de hotarare pentru modificarea  H.C.L. nr. 75/27.06.2019 
privind implementarea unor obligatii şi angajamente referitoare la 
gestionarea deşeurilor;   

15. Proiect de hotarare privind desemnarea Primarului Comunei Breaza ca 
evaluator al performantelor profesionale individuale ale Secretarului 

Comunei Breaza,  pentru activitatea desfasurata in anul 2019; 
16. Prezentarea Raportului Compartimentului “Asistenta Sociala” referitor 

la activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe 

semestrul II al anului 2019; 
17. Alte probleme ale activitatii curente. 

 Art. 2 : Prezenta dispozitie se comunica in conformitate cu prevederile art. 
243 alin. (1) lit. “e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 

                              PRIMAR, 

                        ADRIAN DRUGA 
 

 
 
                          

                                                         CONTRASEMNEAZA, 
                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                 UNGUREANU CARMEN 
 
 

BREAZA 
DATA  23.01.2020 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
 


