
ROMANIA 
JUDETUL   BUZAU 
COMUNA  BREAZA 

 

DISPOZITIA  NR. 88 
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Breaza in 

sedinta ordinara pe luna aprilie 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. 2460/16.04.2019. 
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 22.04.2019 ora 1600 la sediul 
U.A.T. Comuna Breaza cu urmatoarea ordine de zi: 

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

curente organizate la nivelul Com. Breaza, jud. Buzau; 
3. Proiect de hotarare privind declararea in stare de 

insolvabilitate a unor debitori persoane fizice, scoaterea 
creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si 
trecerea intr-o evidenta separata; 

4. Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor valorilor 
impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe 
asimilate acestora, a amenzilor pentru anul 2020; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de 
informare si consultare a publicului pentru documentatia 
“Actualizare Plan Urbanistic General com. Breaza, jud. 
Buzau”;  

6. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Strategiei 
de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2017 – 
2020 la nivelul Comunei BREAZA; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Compartimentului de 
asistenţă sociala din aparatul de specialitate  al 
Primarului comunei Breaza; 



8. 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 ; 

9. Prezentarea raportului de activitate al compartimentului 
stare – civila, procesul -verbal de control nr. 
5082/26.03.2019; 

10. 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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                       ADRIAN DRUGA 
 
  

                          
                                                         AVIZAT, 

                                                 UNGUREANU CARMEN 
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