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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

Incheiat astazi 31.03.2016 orele 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Breaza 

 
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 70/25.03.2016 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 8 consilieri din componenta Consiliului Local, fiind absenti dl. 
Lache Constantin, dl. Paun Irinel si dl. Mocanu Victor Marin.  

La sedinta participa, fara drept de vot d-na. Ungureanu Carmen, 
secretarul comunei Breaza 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 site-ului institutiei si cuprinde: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 4/21.01.2016 privind 

aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2016; 
3. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire 

a riscurilor ; 
4. 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 8 consilieri locali.  

Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 25.02.2016, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre 
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat si pe site-ul 
si la avizierul primariei comunei Breaza, judetul Buzau. 

Cu 7 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei 
ordinare din data de 25.02.2016. 

In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza rugamintea 
d-lui. Dobre Lucian, presedintele sedintei sa preia conducerea lucrarilor. 

Dl. consilier Dobre Lucian supune votului celorlalti consilieri cele 4 puncte 
de pe ordinea de zi suplimentata cu inca 4 proiecte de hotarare, astfel : 

1. Proiect de hotarare privind modificarea  componentei Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Breaza; 

2. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 95/26.11.2015 privind 
acordarea unor facilitati fiscale ; 

3. Proiect de hotarare privind revocarea unei hotarari a Consiliului Local 
al comunei Breaza ; 
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4. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de 
Investitii « C.N.I. » S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in 
vederea executarii obiectivului de investitii « Consolidare si taluzare 
versant nord-vestic la amplasamentul salii de sport 150 locuri comuna 
Breaza, judetul Buzau ». 
 Cu 8 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 
suplimentata. 

Dl. consilier Dobre Lucian, 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 
pentru modificarea H.C.L. nr. 4/21.01.2016 privind aprobarea planului de 
achizitii publice pentru anul 2016. Dl. Dobre Lucian da citire proiectului de 
hotarare . D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, ofera informatii 
asupra motivelor ce impun modificarea planului de achizitii, respectiv 
achizitionarea unei aplicatii electronice pentru evidenta si inregistrarea 
tichetelor de gradinita, asupra softului si pretului acestuia. Dl. Primar face 
precizari in ceea ce priveste aplicarea legislatiei in domeniu si utilitatea 
softului. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru. 

In continuare, dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 3 de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare 
privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor. D-na. 
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, informeaza ca prin adresa nr. 
1102482/14.03.2016 ISU Buzau ne-a recomandat actualizarea acestui plan, 
recomandare facuta si in timpul controlului desfasurat de ISU Buzau la UAT 
Breaza in cursul lunii martie. Dl. Primar prezinta modificarile intervenite in 
PAAR cu mentiunea ca a fost eliminat riscul de inundatii de la Greceanca si a 
fost inregistrat riscul de inundatii din satul Valeanca-Vilanesti in 2 puncte : la 
Vladoiu si dincolo de garla. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotarare 
privind modificarea  componentei Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta al comunei Breaza. Se da citire proiectului de hotarare. Secretarul 
comunei precizeaza ca tot in timpul controlului de ISU Buzau la UAT Breaza 
din cursul lunii martie s-a constatat ca dl. viceprimar Bogza Viorel nu poate 
indeplini functia de sef SVSU, asa cum fusese numit dupa ce d-lui. Lupu Aurel 
Lucian (persoana desemnata cu aceste atributii) i-a incetat contractul 
individual de munca din functia de consilier personal al primarului. In urma 
analizarii posibilitatilor de delegare a acestor atributii, intrucat personalul 
primariei este preponderent feminin, ISU Buzau ne-a recomandat desemnarea 
tot a d-lui. Lupu Aurel Lucian chiar daca, la acest moment,  activeaza in cadrul 
UAT Breaza ca si agent agricol prin ACOR Buzau. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru. 
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In continuare, dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de 
hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 95/26.11.2015 privind acordarea unor 
facilitati fiscale. Secretarul comunei prezinta O.U.G. nr. 8/2016 referitor la 
proprogarea unor termene in domeniul fiscal de la 31.03.2016 la 30.06.2016, 
aceasta modificare legislativa afectand si termenele stabilite in vederea 
acordarii facilitatilor fiscale in baza O.G. nr. 44/2015. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru. 

Dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune atentiei 
domnilor consilieri punctul 6 de pe ordinea de zi - proiectul de hotarare privind 
revocarea unei hotarari a Consiliului Local al comunei Breaza . Dl. Primar 
precizeaza ca se impune revocarea hotararii aprobate in data de 29.10.2016 
prin care s-a acordat « CNI » S.A. un teren cu folosinta gratuita in vederea si 
pe perioada implementarii unui proiect. Precizeaza ca la dosarul proiectului a 
fost depusa o carte funciara din anul 2007, care acum nu mai este valabila. De 
asemenea, in ceea ce priveste terenul Scolii Breaza a fost dezmembrat in 3 
loturi intocmindu-se carte funciara in acest sens. Totodata, acum in cartea 
funciara trebuie sa figureze ca proprietar UAT Breaza si nu Consiliul Local 
Breaza. Pentru aceste motive si hotararea consiliului local, care se va depune si 
ea la dosarul proiectului, trebuie sa cuprinda aceste date noi, actualizate. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru. 

Mai departe, dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 7 de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare 
privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice prin Compania Nationala de Investitii « C.N.I. » S.A., a 
amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de 
investitii « Consolidare si taluzare versant nord-vestic la amplasamentul salii 
de sport 150 locuri comuna Breaza, judetul Buzau ». Secretarul comunei 
precizeaza ca aceasta hotarare practic inlocuieste hotararea revocata anterior, 
precizarile anterioare fiind valabile. Dl. Primar mentioneaza ca a fost introdus 
si un articol privind cheltuielile efectuate cu proiectarea si aceasta suma 
trebuie introdusa in cuprinsul hotararii. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 7 voturi pentru si 1 abtinere (dl. 
Botea Vasile). 

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii 
curente” au fost urmatoarele interventii : 

1. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, informeaza asupra ofertelor depuse 
in vederea achizitionarii sistemului de supraveghere video. Astfel, au fost 
depuse 3 oferte:  
- sistem clasic, fiecare punct cu monitor, pret 44.471 Euro fara TVA; 
- sistem clasic cu 14 puncte de supraveghere, pret 45.500 Euro fara TVA; 
- o alta societate vine cu oferta pe sistem classic cu pret de 31.819 lei 
fara TVA si o oferta cu sistem performant cu vizualizare in timp real pe 
un singur monitor instalat la primarie, pret 57.850 Euro fara TVA. 
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Dl. Primar propune analizarea acestor oferte si deciderea criteriului in 
functie de care se va face selectia ofertelor: pretul cel mai mic sau 
sistemul cel mai performant. Se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 
pentru sistemul cel mai performant. 

2. Se prezinta cererea cererea Scolii Gimnazilale Breaza care solicita 
aprobarea sumelor pentru naveta cadrelor didactice pe luna februarie 
2016. Se aproba cu 8 voturi pentru.   

3. Dl. consilier Badina Ioan informeaza ca exista drumuri stricate, s-au 
lasat si au aparut gropi (pe Drumul Mare, pe drumul de la CAP spre 
Pencu) Trebuie reparate urgent cu buldoexcavatorul.  

 Dl. Primar apreciaza ca daca ar exista in zona un fermier cu suprafata 
de 650 ha ar putea accesa fonduri si ar intra astfel si drumul in reabilitare. Din 
pacate in zona accea nu exista vreun asemenea proprietar sau o asociatie. 
 Dl. Badina Ioan precizeaza ca nu se mai poate trece. trebuie facut ceva. 
Propune totodata ieftinirea taxei la buldoexacavator de la 20 lei/ora. Dl. 
Primar propune scaderea acestei taxe la 14 lei pe ora. Se aproba cu 8 voturi 
pentru. Se va intocmi un proiect de hotarare in acest sens. 
 In incheiere, domnul consilier Dobre Lucian, 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, 
      DOBRE LUCIAN                           UNGUREANU 

CARMEN                                           
 


