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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 
Incheiat astazi 26.05.2016 orele 15.00 cu ocazia sedintei 

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

109/20.05.2016 a primarului comunei Breaza, a fost convocata 
sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Breaza. 

La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 8 consilieri locali 
din totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. 
Absenteaza motivat dl. Bogza Viorel, viceprimarul comunei, si 
nemotivat: dl. Botea Vasile si dl. Paun Irinel. 

La sedinta participa, fara drept de vot dl. Adrian 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 cuprinde: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de ocupare a 

functiilor publice pentru anul 2016; 
3. 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 28.04.2016, cu mentiunea ca acesta a 
fost semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, 
proces-verbal postat si la avizierul si pe site-ul primariei comunei 
Breaza, judetul Buzau. 

Cu 8 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al 
sedintei ordinare din data de 28.04.2016. 
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In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza 
rugamintea d-lui. Lache Constantin, presedintele sedintei, sa preia 
conducerea lucrarilor. 

Dl. Consilier Lache Constantin supune votului celorlalti consilieri 
cele 3 puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 6 
proiecte de hotarare suplimentare, si anume: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 
2016; 

2. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 
38/28.04.2016 privind modificarea organigramei si statului de 
functii pentru personalul din cadrul U.A.T.  Breaza, judetul 
Buzau pentru anul 2016 ; 

3. Proiect de hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente 
organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau; 

4. Proiect de hotarare privind revocarea unei hotarari a Consiliului 
Local al comunei Breaza ; 

5. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltari 
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 » ; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor in vederea 
acorarii de premii pentru elevi. 

   Cu unanimitate de voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi 
in forma suplimentata. 

   Dl. Lache Constantin, 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 actualizarea Planului de ocupare a functiilor 
publice pentru anul 2016». Dl. Lache Constantin da citire proiectului 
de hotarare. Secretarul comunei precizeaza ca Planul de ocupare a 
functiilor publice pentru anul 2016 trebuie actualizat ca urmare a 
promovarii d-rei. Belu Madalina Carmen a examenului de promovare 
in clasa profesionala. 

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

In continuare, dl. Lache Constantin, presedintele sedintei, 
supune atentiei domnilor consilieri punctul 3 de pe ordinea de zi, 
respectiv « Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2016».  Secretarul comunei explica faptul ca in data de 
13.05.2016 a avut loc un control al AJPS BUZAU la UAT  com. Breaza 
in urma caruia s-a dispus majorarea indemnizatiilor de insotitor, 
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pana la 13.06.2016, de la 777 lei la 956 lei incepand cu 01.12.2015 
si la 969 lei incepand cu 01.01.2016. Pentru a putea pune in aplicare 
aceasta masura se impune a se opera aceasta rectificare bugetara. 

    Avand in vedere precizarile facute in timpul acestui control, se 
impune a se corecta si salariile personalului primariei pentru 
salariatii cu salariul de baza la nivelul salariului minim brut pe 
economie. 

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

Mai departe, dl. Lache Constantin, presedintele sedintei, supune 
atentiei domnilor consilieri punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv 
« Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 38/28.04.2016 
privind modificarea organigramei si statului de functii pentru 
personalul din cadrul U.A.T.  Breaza, judetul Buzau pentru anul 
2016 ». Dl. Lache Constantin da citire proiectului de hotarare. 
Secretarul comunei explica : la sedinta anterioara a fost aprobata 
modificarea organigramei si a statului de functii ca urmare a 
promovarii d-rei. Belu Madalina Carmen a examenului de promovare 
in clasa profesionala. Insa la anexa nr. 3 - Statul de functii pentru 
serviciile publice organizate la nivelul comunei Breaza - s-a strecurat 
o eroare : desi in aceasta structura nu exista decat functii 
contractuale, a fost inregistrata o functie publica de executie in 
tabelul cuprinzand evidenta numerica a functiilor. Pentru acest motiv 
se impune corectarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 38/28.04.2016 
privind modificarea organigramei si statului de functii pentru 
personalul din cadrul U.A.T.  Breaza, judetul Buzau pentru anul 
2016 . 

   Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi 
pentru. 
 In continuare, dl. Lache Constantin, presedintele sedintei, 
supune atentiei domnilor consilieri punctul 5 de pe ordinea de zi, 
respectiv “Proiect de hotarare privind modificarea evidentei fiscale 
curente organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau ». Se da citire 
proiectului de hotarare si referatului compartimentului de secialitate. 
Secretarul comunei ofera explicatii: d-na. Voicu Elena  a decedat, iar 
potrivit art. 22 si art. 27 din Legea nr. 207/2015-Cod proc. fisc. 
debitul rezultat din amenzi nu trece asupra succesorilor.  

  Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi 
pentru. 
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Dl. Lache Constantin, presedintele sedintei, supune atentiei 
domnilor consilieri punctul 6 si 7 de pe ordinea de zi, respectiv 
« Proiect de hotarare privind revocarea unei hotarari a Consiliului 
Local al comunei Breaza » si « Proiect de hotarare privind predarea 
catre Ministerul Dezvoltari 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 »  intrucat ambele 
necesita aceeasi motivare. Se da citire proiectului de hotarare. 
Secretarul comunei - d-na. Ungureanu Carmen precizeaza ca in data 
de 31.03.2016 a fost aprobata H.C.L. nr. 32/31.03.2016 privind 
predarea catre Ministerul Dezvoltari 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 ».  

La inceputul acestuia an s-a procedat la dezmembrarea terenului 
pe care se afla amplasata Sala de Sport, proprietate publica a 
comunei Breaza in suprafata totala de 10.063 mp in 3 loturi astfel: 
3594 mp, 1633 mp si 4836 mp. Aferent lotului Salii de Sport, de 4836 
mp, mentionat in H.C.L. nr. 32/31.03.2016, C.N.I. S.A. va mai 
efectua si o serie de lucrari de imbunatatire a drumurilor din jurul 
acestui teren (rigole de scurgere a apei pluviale), fapt pentru care  
alaturi de suprafata de 4836 mp mai trebuie predata si o suprafata 
de 593 mp in acest scop. Prin urmare, se impune revocarea H.C.L. nr. 
32/31.03.2016 si adoptarea unui alt act administrativ care sa 
respecte noile cote (4836 + 593 = 5429 mp). 

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

In continuare, dl. Lache Constantin, presedintele sedintei, 
supune atentiei domnilor consilieri punctul 8 de pe ordinea de zi, 
respectiv « Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor in vederea 
acorarii de premii pentru elevi». Se da citire proiectului de hotarare si 
cererii Scolii Gimnaziale Breaza. Dl. Adrian Druga, primarul comunei 
Breaza, precizeaza ca scoala a solicitat 3.000 lei pentru aproximativ 
350 de elevi. Dl. consilier Croitoru Georgian propune aprobarea sumei 
de 5.000 lei pentru a fi distribuita copiilor cu rezultate bune si foarte 
bune la invatatura si disciplina sub forma de premii. 
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  Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi 
pentru. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale 
activitatii curente” au fost urmatoarele interventii : 
1. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza prin care solicita un 
sprijin in suma de 3.000 lei in vederea procurarii de carti si diplome 
pentru premierea elevilor.  Se supune la vot si se aproba cu 8 voturi 
pentru.  
2. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza prin care solicita 
aprobarea sumelor pentru naveta cadrelor didactice in luna aprilie. 
Se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru.  
3. Se acorda cuvantul d-lui. Druga Adrian, primarul comunei Breaza, 
care doreste sa faca bilantul acestui mandat, propunand sa se 
intocmeasca si o macheta pentru amintire. 
 Mentioneaza ca realizari: 
- constructie piata agroalimentara, modernizare DS 33 si DS 112 prin 
program PNDR, proiecte care insumeaza 350.000 Euro. 
- reabilitare DS 8, balastare drumuri comunale si satesti, 
modernizare Gradinita Greceanca, achizitionare de rigole pluviale, 
captare izvoare (ceea ce ne-a adus independent din punct de vedere 
a resursei de apa) fiind al 3-lea an consecutive de cand aproape am 
oprit forajele, pastrand un pret foarte mic al apei. 
- am realizat construirea acoperisului la rezervorul de apa de la 
Gorganele, ceea ce reprezinta o investitie pe termen lung. 
- a fost achizitionat un nou autoturism pentru primarie prin Programul 
Rabla. 
- a fost preluat inca un microbus scolar prin program guvernamental. 
- am achizitionat calculatoare, imprimante, Xerox, impreuna cu 
Consiliul Judetean participam la proiectul pilot e-guvernare prin care 
se urmareste crearea unei baze de date comune. 
- a fost asfaltat DJ 205 si ca urmare a interventiei Consiliului Local 
Breaza, asfaltare care se va face pana la Valeanca. 
- s-a extins si s-a intretinut iluminatul public, serviciul de salubrizare 
si de alimentare cu apa. 
- exista in prezent proiecte depuse la CRFIR Constanta cu finantare 
prin FEADR, astfel: reabilitare Camin Cultural Vispesti (selectat 
pentru finantare), reabilitare drumuri comunale, constructie gradinita 
cu 2 sali de clasa (selectat pentru finantare), reabilitare Scoala 
Gimnaziala Breaza. 
 Aprecizaza ca acest consiliu local a fost cel mai activ, a adus 
cele mai multe investitii si multumeste pentru sustinere domnilor 
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consilieri. Mai precizeaza ca aceasta comuna se poate dezvolta prin 
investitii cu fonduri europene. 
4. Dl. consilier Badina Ioan informeaza ca drumul de la canal este 
din nou stricat si propune inchirierea unui greder pentru reparare. 
5. Dl. consilier Negoita Mihai informeaza ca va prezenta documente 
justificative pentru repararea gardului la Caminul Cultural Vispesti. 
Dl. Primar imformeaza ca pe timpul reabilitarii Caminului Cultural 
Vispesti  usa din spate va fi blocata. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 
(doua) exemplare, spre cele legale. 
 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI,         SECRETAR, 

    LACHE CONSTANTIN                   UNGUREANU CARMEN

                                                 

 


