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JUDETUL   BUZAU 
COMUNA  BREAZA 

 

DISPOZITIA  NR. 77 
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Breaza in 

sedinta ordinara pe luna martie 2019 
 

 Primarul comunei Breaza, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 

 Prevederile art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia 
Publica Locala, republicata, cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

 Referatul secretarului comunei nr. 1899/22.03.2019. 

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 Breaza, jud. Buzau in sedinta 
ordinara pe data de 28.03.2019 ora 1500 la sediul Primariei Breaza cu 

urmatoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Breaza pe 

anul 2019; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii 

si cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – 
SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 2019; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii 

si cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – 
SERVICIUL SALUBRIZARE” pe anul 2019; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Aqua Breaza 

S.R.L. pe anul 2019;  
6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii a U.A.T. 

Comuna Breaza pe anul 2019; 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pentru 

serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” 

pe anul 2019 pe anul 2019; 
8. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 2/10.01.2019 

privind utilizarea excedentului bugetului de venituri proprii si 
cheltuieli al serviciului „Consiliul Local Breaza - Serviciul Apa-
Canal” in cursul anului 2019; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de 
functii pentru personalul din cadrul U.A.T. Breaza, judetul Buzau 
pentru anul 2019; 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si 
statului de functii ale serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – 

SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 2019; 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si 

statului de functii ale serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – 

SERVICIUL SALUBRIZARE” pe anul 2019; 



12. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si 

statului de functii ale S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe anul 2019; 
13. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 

90/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor  si taxelor locale 

precum si a taxelor speciale pentru anul 2019; 
14. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 

9/31.01.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2019; 

15. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 

30.29.03.2018 privind aprobarea Carnetului cu documentele de 
mobilizare al Consiliului Local al comunei Breaza, judetul Buzau; 

16. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 

91/29.11.2018 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii 
publice a comunei Breaza in anul 2019 ; 

17. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 
109/19.12.2018 privind aprobarea contractului de prestare, a 
tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. 

comuna BREAZA, judeţul Buzău; 
18. Proiect de hotarare privind darea în administrare şi 

exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale U.A.T. 
comuna  BREAZA, judeţul Buzău către serviciul "CONSILIUL 
LOCAL BREAZA - SERVICIUL SALUBRIZARE", serviciu public de 

interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi 
organizat în subordinea consiliului local al U.A.T. comuna 
BREAZA, judeţul Buzău 

19. Proiect de hotarare privind stabilirea locurilor in care pot fi 
instalate amenajari provizorii in scopul distribuirii de materiale de 

propaganda electorala; 
20. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de 

sedinta al Consiliului Local Breaza ; 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de 
cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de casierie; 

22. Alte probleme ale activitatii curente. 
 Art. 2 : Secretarul U.A.T. Comuna Breaza va aduce la cunostinta 

persoanelor si institutiilor interesate prezenta dispozitie. 
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