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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

Incheiat astazi 26.03.2014 orele 14.00 cu ocazia sedintei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Breaza 

 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 67/20.03.2015 a 

primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului 
Local al comunei Breaza. 

La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 9 consilieri locali din 
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local, fiind absenti 
motivat dl. Lache Constantin si dl. Croitoru Georgian.  

La sedinta participa, fara drept de vot d-na. Ungureanu Carmen, 
secretarul comunei, dl. Lupu Aurel Lucian, consilierul personal al primarului si 
dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza. 

 Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunostinta 
publica in termen legal de catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, 
prin intermediul avizierului si cuprinde: 

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

Consiliului Local Breaza; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii 

pentru personalul din cadrul U.A.T. Breaza, jud. Buzau pentru anul 
2015; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii asocierii comunei 
Breaza la parteneriatul public-privat Asociatia „GAL Drumul Vinului” 
programarea 2014 - 2020; 

5. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 7/12.02.2015 privind 
aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2015; 

6. 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 11 membri ai consiliului local 
sunt prezenti 9 consilieri locali.  

Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 26.02.2015, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre 
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat si la 
avizierul primariei comunei Breaza, judetul Buzau. 

Cu 8 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 26.02.2015. 

In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza rugamintea 
d-nei. Croitoru Maria, presedintele sedintei sa preia conducerea lucrarilor. 

D-na. consilier Croitoru Maria supune votului celorlalti consilieri cele 6 
puncte de pe ordinea de zi suplimentata cu inca 2 proiecte de hotarare, astfel : 
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1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a 
serviciilor sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala 
penmtru perioada 2014-2020 ; 

2. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare pentru unitatile 
de invatamant preuniversitar din raza teritoriala a comunei Breaza, jud. 
Buzau. 
 Cu 8 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 
suplimentata. 

D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune inceperea 
discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei 
domnilor consilieri primul punct al acesteia, respectiv proiectul de hotarare 
privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Breaza. D-na. 
Croitoru Maria da citire proiectului de hotarare si invita la propuneri. Se fac 
urmatoarele propuneri: 

- dl. Bogza Viorel, viceprimarul comunei,  il propune pe dl. Paun 
Irinel. 

Se supune la vot si se obtin 8 voturi pentru dl. Paun Irinel. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 

supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru. 
In continuare, d-na. Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune 

atentiei domnilor consilieri punctul 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare 
privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru personalul din 
cadrul U.A.T. Breaza, jud. Buzau pentru anul 2015. D-na. Ungureanu Carmen, 
secretarul comunei, propune retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct 
intrucat a fost trecut din eroare, intrucat organigrama si statul de functii pe 
anul 2015 este deja aprobat.  

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotarare 
privind aprobarea continuarii asocierii comunei Breaza la parteneriatul public-
privat Asociatia „GAL Drumul Vinului” programarea 2014 - 2020. Dl. Adrian 
Druga, primarul comunei Breaza, prezinta expunerea de motive a acestui 
proiect de hotarare.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi pentru. 

In continuare, d-na. Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare 
pentru modificarea H.C.L. nr. 7/12.02.2015 privind aprobarea planului de 
achizitii publice pentru anul 2015. Secretarul comunei prezinta referatul 
intocmit pentru motivarea proiectului de hotarare. Explica faptul ca la nivelul 
primariei nu exista in organigrama post de consilier juridic, reglementarile 
civile si penale au suferit modificari, pe rolul instantelor avem in derulare 
dosare complexe si de mare responsabilitate, fapt ce impune achizitionarea 
unui serviciu juridic de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare. Pentru 
argumentare prezinta art. I din OG nr. 26/2012 si art. 21 alin. (3) din Legea nr. 
215/2001. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi pentru. 

In continuare, d-na. Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiectul de hotarare 
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privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 
furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala pentru perioada 2014-2020. 
Secretarul comunei explica : strategia anterioara a expirat, iar Consiliul 
Judetean Buzau ne solicita transmiterea Planului de actiune anual in domeniul 
asistentei sociale, plan care nu se poate intocmi decat in baza strategiei 
mentionate mai sus.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi pentru. 

Mai departe, d-na. Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune atentiei 
domnilor consilieri punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiectul de hotarare privind 
reorganizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar din 
raza teritoriala a comunei Breaza, jud. Buzau. Secretarul comunei precizeaza 
ca s-au facut demersuri la Inspectoratul Judetean de Invatamant inca din luna 
decembrie 2014 pentru obtinerea avizului necesar aprobarii retelei scolare 
pentru unitatile de invatamant preuniversitar din raza teritoriala a comunei 
Breaza, jud. Buzau in anul 2015-2016. In data de 26.03.2015 am primit avizul 
conform al Inspectoratul Judetean de Invatamant Buzau, fapt ce motiveaza 
introducerea pe ordinea de zi in regim de urgenta a acestui proiect de hotarare. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi pentru. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii 
curente” au fost urmatoarele interventii : 
1. Se da citire cererii d-lui. Stoica Stefan privind inchirierea a 8.000 - 10.000 
mp teren pe o perioada de minim 10 ani situat pe vechiul amplasament al 
Sectorului Zootehnic Vispesti.. Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru 
un contract incheiat cu durata de 1 an. 
2. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, informeaza asupra zonelor pentru care 
investitorii primesc fonduri, precum si culturile pentru comuna Breaza: gutui, 
cires, piersic, nectarin, zmeur, corn, trandafir. 
 Pentru pajisti si pasuni, in perioada 2007-2013, comuna Breaza nu a fost 
introdusa in zona defavorizata. 
 Dl. Mocanu Marin, ridica problema orei la care a fost convocata sedinta 
ordinara, si anume ora 14.00 si nu ora 16.00 asa cum era de obicei. Dl. Primar 
propune domnilor consilieri sa dezbata si sa hotarasca o ora la care sa fie 
tinuta urmatoarea sedinta, ora care sa fie rezonabila si pentru secretarul 
comunei, care face naveta . Dupa dezbateri se hotaraste ca urmatoarea sedinta 
a consiliului local sa se tina la ora 15.00. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) 
exemplare, spre cele legale. 

PRESEDINTELE SEDINTEI,     SECRETAR, 
      CROITORU MARIA                           UNGUREANU 

CARMEN                                           
 


