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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi, 20.12.2016, orele 09,00, cu ocazia sedintei extraordinare 

a Consiliului Local al comunei Breaza 
  
 Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 216 din 16.12.2016 a 
Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta extraordinara a 
Cosiliului Local al comunei Breaza. 
 La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 9 consilieri locali, din 
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti : dl. 
Badina Ioan si dl. Botea Vasile. 
 La sedinta participa, fara drept de vot, domnul Adrian Druga, primarul 
comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei. 
 Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen 
legal de catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin intermediul 
avizierului si pagina de internet si cuprinde urmatoarele: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2016; 
4. Alte probleme ale activitatii curente. 

 Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Breaza 
sunt deschise de catre domnul 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. 
 Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al 
sedintei ordinare din data de 15.12.2016, cu mentiunea ca acesta a fost 
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces verbal 
afisat si la sediul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 9 voturi 
pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data 
de 15.12.2016 in forma prezentata. 
 In continuare, domnul Adrian Druga, primarul comunei Breaza, 
adreseaza rugamintea domnului Bogza Viorel, viceprimarul comunei, dar si 
presedintele sedintei, sa preia conducerea lucrarilor. 
 Dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune votului domnilor 
consilieri proiectele de pe ordinea de zi . 
      Cu 9 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 
prezentata.  
 Dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, da citire proiectului de 
hotarare privind rectificarea bugetului local al com. Breaza pe anul 2016. Dl. 
Primar da citire anexei la proiectul de hotarare si tututror adreselor de la 
AJFP Buzau si Consiliul Judetean Buzau. Informeaza asadar, ca s-au alocat 
urmatoarele sume comunei Breaza: 
- de la Consiliul Judetean Buzau : 25. 0000 lei; 
- de la AJFP Buzau : 75.000 lei  sume restante pentru personae cu handicap; 
- de la AJFP Buzau: 134.000 lei pentru echilibrarea bgetului local. 
 Aceste sume au fost introduce in bugetul local, in total suma de 
216.000 lei, din care 75.000  lei pentru drepturile persoanelor cu handicap, 
iar restul la bunuri si servicii. S-ar parea ca se va inregistra excedent, care va 
fi utilizat pentru anul urmator. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
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este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru . 
In continuare, dl. Bogza Viorel, presedintele sedintei, supune discutiei 

domnilor consilieri “Proiectul de hotarare privind aprobarea listei de 
investitii pe anul 2016”. Dl. Primar precizeaza ca este necesara 
suplimentarea cu suma de 25.000 lei la obiectivul de investitii pentru 
construirea gradinitei cu doua clase in satul Breaza. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii 
curente” au fot ridicate urmatoarele probleme pe ordinea de zi: 

1. Se da citire cererii Scoli Gimnaziale Breaza pentru aprobarea sumei 
de 10.000 lei reprezentand dreturi salariale rezultate din hotarari 
judecatoresti. D-na. Ungureanu Carmen informeaza ca plata dreturilor 
salariale castigate in instanta de catre cadrele didactice au fost platite 
esalonat, in transele stabilite prin lege. In acest caz nu poate fi vorba 
de plata penalitatilor intrucat nu s-au depasit termenele de plata 
stabilite prin lege. Daca totusi sunt stabilite alte drepturi prin acele 
hotarari judecatoresti ar fi recomandat sa se transmita si aceste 
hotarari judecatoresti pentru analizarea situatiei. Domnii consilieri 
sunt de accord ca trebuie sa fie prezentate si hotararile judecatoresti 
despre care se face vorbire in cererea scolii. 

2. Dl. Adrian Druga , primarul com. Breaza prezinta activitatea noului 
consiliu local in primele 6 luni de activitate. Face referire la proiectele 
de asfaltari si balastari de drumuri, intocmirea a 500 carti funciare 
gratuite conform legii urmand ca in anul 2017 sa se editeze sis a se 
predea catre proprietari.  
Com. Breaza a fost invitata sa–si prezinte potentialul turistic. S-a 
obtinut acest titlu si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. 
Pentru Caminul Cultural Vispesti s-a demarat procedura de 
achizitie.Dupa avizare se va publica in SEAP. 
S-a pregatit documentatia pentru accesarea de fonduri europene pentru 
Caminul Cultural Breaza. 
Suntem in discutii avansate pentru reabilitarea DC 188. 
Acestea sunt realizarile noului consiliu local in primele 6 luni de 
activitate. In continuare adreseaza domnilor consilieri urari de bine si 
sanatate cu ocazia sarbatorilor de iarna. 

 In incheiere, dl. Bogza Viorel, 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,   SECRETARUL COMUNEI, 
    BOGZA VIOREL                                 UNGUREANU CARMEN 
 


