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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES – VERBAL 
Incheiat astazi 26.11.2015 orele 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului Local al comunei Breaza 
 
 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 224/20.11.2015 a 

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

La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali din 
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenteaza dl. 
Botea Vasile. 

La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adian Druga - primarul 
comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen - secretarul comunei. 

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 paginii de internet si cuprinde:  

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru 

perioada sezonului rece 2015-2016; 
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015; 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2015; 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2014; 
6. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2016 ; 
7. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale; 
8. 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 
extraordinare din data de 10.11.2015 cu mentiunea ca acesta a fost semnat de 
catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat pe 
pagina de internet si avizierul  primariei comunei Breaza, judetul Buzau. 

Cu 9 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei 
extraordinare din data de 10.11.2015. 

In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza rugamintea 
d-lui. Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei sa preia conducerea 
lucrarilor. 
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Dl. Consilier Mocanu Victor Marin supune votului celorlalti consilieri cele 
8 puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 4  proiecte de 
hotarare suplimentar, si anume: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri 
proprii si subventii pe anul 2015 ; 

2. Proiect de hotarare privind revocarea unei hotarari a Consiliului Local 
al com. Breaza; 

3. Proiect de hotarare privind inchirierea  unor cladiri si terenul aferent in 
satul Vispesti, com. Breaza, jud. Buzau; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei lunare de combustibili 
pentru autoturismele din dotarea UAT com. Breaza si a cheltuielilor 
pentru actiunile de protocol. 
 Cu 9 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 

suplimentata. 
Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, propune 

inceperea discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune 
atentiei domnilor consilieri primul punct al acesteia, respectiv proiect de 
hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 
2015-2016. Dl. Consilier Mocanu Victor Marin da citire proiectului de 
hotarare. Presedintele de sedinta acorda cuvantul domnului Primar, care 
prezinta anexa si ofera precizari. Avem un stoc la acest moment de 1400 l 
motorina  din anii anteriori, dar am si comandat  50 tone de nisip cu sare pe 
care ni-l vor aduce saptemana viitoare. Acesta va fi descarcat in 4 locuri. Ca 
mijloace de deszapezire proprii amintesc : buldoexcavator, tractor, utilitara cu 
lama. Toate functioneaza. Am stabilit si spatii de cazare in caz de blocaj. 
Trebuie sa fim pregatiti mai ales ca avem in comuna un bolnav dependent de 
dializa. 

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

Este pus in discutie al 3-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv proiectul 
de  hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. Dl. Adrian 
Druga, primarul comunei, prezinta adresa Consiliului Judetean Buzau prin 
care ni s-a alocat suma de 160.000 lei pentru reabilitare drumuri comunale si 
achitarea arieratelor aferente proiectelor cu cofinantare locala ( masuratori 
topo, intabulare si extras de carte funciara pentru DC 188), indemnizatiilor de 
insotitor, ajutorului de incalzire, adresa DGFP Buzau prin care se retrage 
suma de 106.000 lei de la capitolul invatamant intrucat este excedentara. 
Prezinta si anexa la proiectul de hotarare, facand precizari. 

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

Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, supune 
discutiei domnilor consilieri proiectul de hotarare privind aprobarea listei de 
investitii pe anul 2015. Dl. Primar precizeaza ca, precizarile facute anterior 
sunt valabile si in acest caz. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 de voturi. 
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In continuare, dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, 
supune discutiei domnilor consilieri  proiectul de hotarare privind aprobarea 
executiei bugetare la 31.12.2014. Dl. consilier Mocanu Victor Marin da citire 
proiectului de hotarare.  Dl primar da citire anexei la proiectul de hotarare si 
informeaza asupra veniturilor, cheltuielilor si excedentului rezultat din anul 
2014. 

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

Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, supune 
discutiei domnilor consilieri  proiectul de hotarare privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 . Dl. Primar solicita prezenta in 
sedinta consiliului local a d-lui. Popa Ion, inspector cu atributii de specialitate. 
Dl. Consilier Mocanu Victor Marin roaga sa fie chemat dl. Popa Ion. Dl. 
Negoita Mihai soseste la sedinta odata cu venirea d-lui. Popa Ion, iar dupa 
sosire acesta din urma da citire proiectului de hotarare. Dl. Popa Ion prezinta 
proiectul de hotarare oferind lamuriri. Proiectul de hotarare este intocmit cu 
mentionarea limitelor reglementate in noul Cod Fiscal cu propunere pentru 
valoarea minima, astfel incat acestea nu difera cu mult fata de anul anterior, 
tinand cont ca legislatia fiscala este complet modificata incepand cu 
01.01.2016. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi. 

Mai departe, dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, 
supune discutiei domnilor consilieri  proiectul de hotarare privind acordarea 
unor facilitati fiscale. Dl. consilier Mocanu Victor Marin da citire proiectului 
de hotarare.  Secretarul comunei ofera lamuriri : potrivit O.U.G. 44/2015 se 
ofera posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale sa aprobe in cota 
maxima de 73.3% anularea majorarilor de intarziere pentru obligatiile de plata 
restante la 30 septembrie 2015 daca acestea sunt platite integral pana la 31 
martie 2016. Legea ne da posibilitatea sa aprobam propria noastra procedura. 
Dl. Primar precizeaza ca acordarea acestei facilitati in cota maxima de 73.3% 
va conduce la cresterea gradului de colectare  si bugetul de stat nu ne va mai 
sanctiona. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 de voturi si 1 abtinere (dl. 
Badina Ioan). 

In continuare, dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, 
propune abordarea proiectelor de hotarare care au facut obiectul suplimentarii 
ordinii de zi. Astfel, supune discutiei domnilor consilieri  proiectul de hotarare 
privind rectificarea bugetului local de venituri proprii si subventii pe anul 
2015 . Dl. consilier Mocanu Victor Marin da citire proiectului de hotarare.  Dl 
primar da citire anexei la proiectul de hotarare si informeaza asupra acesteia. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi. 

Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, propune 
discutarea proiectului de hotarare privind revocarea unei hotarari a 
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Consiliului Local al com. Breaza. Dl. Consilier Mocanu Victor Marin da citire 
proiectului de hotarare. Secretarul comunei informeaza ca H.C.L. nr. 69/2015 
care facea referire la procedura de licitatie pentru inchirierea fostului Sector 
Vispesti a fost atacata de catre Institutia Prefectului Judetul Buzau cu 
recomandarea de a fi revocata si de a se emite un al tact administrativ care sa 
respecte recomandarile facute, respectiv sa nu mai existe neclaritati asupra 
terenului (daca este in domeniul public sau privat), sa se precizeze ca terenul 
nu este revendicat sau nu face obiectul nici unui litigiu si sa se precizeze pozitia 
din domenil privat la care este inregistrat. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi. 

Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, supune 
discutiei domnilor consilieri  proiectul de hotarare privind inchirierea  unor 
cladiri si terenul aferent in satul Vispesti, com. Breaza, jud. Buzau. Dl. 
Consilier Mocanu Victor Marin da citire proiectului de hotarare. Secretarul 
comunei precizeaza ca acest proiect de hotarare este o consecinta a celui 
anterior. Pentru a putea derula procedura de licitatie este necesra a fi aprobata 
o noua hotarare care sa respecte recomandarile Institutiei Prefectului Judetul 
Buzau. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi. 

Dl. consilier Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, supune 
discutiei domnilor consilieri  proiectul de hotarare privind aprobarea cotei 
lunare de combustibili pentru autoturismele din dotarea UAT com. Breaza si a 
cheltuielilor pentru actiunile de protocol. Dl. Consilier Mocanu Victor Marin 
da citire proiectului de hotarare. Secretarul comunei precizeaza ca potrivit 
Legii nr. 258/2015 cota lunara de 75 l combustibil a fost eliminata, impunandu-
se in aceasta situatie a se aroba o cota de combustibil lunara pentru 
autoturismul din dotarea UAT Breaza, precum si cheltuielile cu actiunile de 
protocol. Dl. Primar informeaza ca s-a facut o estimare cu 1 plecare zilnica 
dus-intors la Buzau si a rezultat o medie de 150 l combustibil/luna, fapt pentru 
care propune aceasta cota lunara . 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii 
curente” se ridica urmatoarele  probleme pe ordinea de zi: 

1. Se da citire cererii d-nei. Achim Mirela Eugenia pentru acordarea unui 
ajutor de urgenta pentru inmormantarea mamei sale.  Se supune la vot si se 
aproba cu 10  voturi pentru suma de 280 lei, contravaloarea sicriului si a 
crucii. 

2. Se da citire cererii d-lui. dr. Ciobanu Nicusor Ovidiu, medic veterinar 
la CSV Breaza, care solicita achizitionarea unui numar de 1200 cipuri pentru 
ciparea cainilor cu stapan. Secretarul comunei prezinta prevederile Ordinului 
1/2014 si aart. 36 alin. 6 pct. 3 din Legea nr. 215/2001 care se refera la 
atributiile Consiliului Local cu privire la sanatate.Dl. consilier Croitoru 
Georgian propune acordarea acestor cipuri din partea primariei cu conditia 



 5

gratuitatii implantarii acordate de domnul doctor. Dl. Primar propune 
convocarea domnului doctor in urmatoarea sedinta a consiliului local. 

3. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza pentru solicitarea 
sumelor pentru organizarea Pomului de Craciun cu mentiunea copiilor inscrisi 
la scoli si gradinite in com. Breaza. Se propune suma de 10.000 lei. Se supune 
la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 

 In incheiere dl. Mocanu Victor Marin, presedintele sedintei, declara 
inchise lucrarile sedintei, multumind tuturor pentru colaborare. 

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

 
PRESEDINTELE SEDINTEI,     SECRETAR, 
MOCANU VICTOR MARIN                             UNGUREANU 

CARMEN    
    
 

 
                                                      

 


