
ROMANIA 
JUDETUL   BUZAU 
COMUNA  BREAZA 

 

DISPOZITIA  NR. 252 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Breaza in 

sedinta ordinara pe luna noiembrie 2018 
 
 

 Primarul comunei Breaza, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 

 Prevederile art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind 
Administratia Publica Locala, republicata; 

 Referatul secretarului comunei nr. 7185/23.11.2018. 
In temeiul art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administratia Publica Locala, republicata, cu completarile si 
modificarile ulterioare  

DISPUNE: 
 

          Art. 1 : Se convoaca Consiliul local al com. Breaza, jud. 
Buzau in sedinta ordinara pe data de 29.11.2018 ora 1400 la 
sediul U.A.T. com. Breaza cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare privind Proiect de hotarare privind 

aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului 
rece 2018-2019; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de 
ocupare a functiilor publice pe anul 2019; 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2019 ; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale 
de Achizitii Publice a comunei Breaza in anul 2019; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale 
de Achizitii publice a serviciului “CONSILIUL LOCAL 
BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” in anul 2019 ; 

7. Proiect de hotarare privind modificarea evidentei fiscale 
curente organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau 
(def. Lastun Gheorghe); 

8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2018;  
9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului S.C. 

Aqua Breaza S.R.L. pe anul 2018; 
10. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de 

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



2018; 
11. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 

1/08.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetului 
local in cursul anului 2018; 

12. Proiect de hotarare privind validarea transferului  in 
interesul serviciului al d-lui. Georgescu Marian, muncitor 
calificat, grad II, gradatia 5 in cadrul Compartimentului 
“Personal Administrativ” la serviciul « Consiliului Local 
Breaza - Serviciul Apa-Canal » pe functia de muncitor 
calificat, grad II ; 

13. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei 
si statului de functii ale S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe anul 
2018; 

14. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei 
si statului de functii ale serviciului “CONSILIUL LOCAL 
BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 2018;  

15. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 
42/31.05.2018 privind înfiinţarea şi organizarea 
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL 
SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, 
specializat, cu personalitate juridică, organizat în 
subordinea Consiliului Local al comunei BREAZA, 
judeţul Buzău; 

16. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei 
si statului de functii pentru personalul din cadrul U.A.T.  
Breaza, judetul Buzau pentru anul 2018 ; 

17. Proiect de hotarare privind privind organizarea si 
desfasurarea concursului/examenului pentru ocuparea 
functiilor contractuale vacante de « Referent casier II » si 
« Muncitor calificat III » din cadrul serviciului « Consiliul 
Local Breaza - Serviciul Salubrizare » , precum si de 
numire a comisiilor de concurs/examen si de solutionare 
a contestatiilor ; 

18. Alte probleme ale activitatii curente. 
 Art. 2 : Secretarul U.A.T. comuna Breaza va aduce la 

cunostinta persoanelor si institutiilor interesate prezenta 
dispozitie. 

 
                         PRIMAR, 

                      ADRIAN DRUGA                         
                                                         AVIZAT, 

                                                 UNGUREANU CARMEN 
BREAZA 
DATA  23.11.2018 


