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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi, 27.03.2017.2016, orele 09,00, cu ocazia sedintei 

extraordinare a Consiliului Local al comunei Breaza 
  
 Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 78 din 27.03.2017 a 
Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta extraordinara a 
Cosiliului Local al comunei Breaza. 
 La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 7 consilieri locali, 
din totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti : dl. 
Lache Constantin, dl. Dobre Lucian, dl. Stoica Ionut Cornel si dl. Ene Luca. 
 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 paginii de internet si cuprinde urmatoarele: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 
2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea Documentatiei de avizare a 

lucrarilor de interventie «Modernizarea, renovarea si dotarea 
Caminului Cultural din satul Breaza, comuna Breaza, judetul 
Buzau» si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei;   

3. Proiect de hotarare pentru revocarea H.C.L. nr. 13/23.02.2017 
privind implementarea proiectului «Modernizarea, renovarea si 
dotarea Caminului Cultural din satul Breaza, comuna Breaza, 
judetul Buzau»; 

4. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului 
«Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul 
Breaza, comuna Breaza, judetul Buzau»;                         

5. 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 7. 
 Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al 
sedintei ordinare din data de 09.03.2017, 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 7 voturi 



 2

pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data 
de 09.03.2017 in forma prezentata. 
 In continuare, domnul Adrian Druga, primarul comunei Breaza, 
adreseaza rugamintea domnului Bondrea Constantin Cristian, presedintele 
sedintei, sa preia conducerea lucrarilor. 
 Domnul Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei supune 
votului celorlalti consilieri cele 5 puncte de pe ordinea de zi. 

     Cu 7 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 
prezentata.  
 Dl. consilier Bondrea Constantin Cristian, presedintele sedintei, da 
citire “Proiectului de hotarare privind  aprobarea Documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventie «Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului 
Cultural din satul Breaza, comuna Breaza, judetul Buzau» si a indicatorilor 
tehnico-economici ai investitiei ”. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, 
mentioneaza ca H.C.L. nr. 13/23.02.2017 a fost aprobata, din eroare, fara 
aprobarea in prealabil a documentatiei de avizare a proiectului. Pentru 
respectarea rigorilor procedurale si motivat de urgenta situatiei, intrucat 
astazi, cel tarziu maine, trebuie depuse cele doua hotarari la Bucuresti se 
impune reluarea procedurii: aprobarea documentatiei de avizare a investitiei 
si aprobarea implementarii proiectului cu revocarea H.C.L. nr. 
13/23.02.2017. Dl. Primar prezinta cele 2 anexe la proiectul de hotarare, 
respectiv documentatia de avizare si indicatorii tehnico-economici ai 
investitiei. 
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 7 voturi pentru. 

In continuare, dl. consilier Bondrea Constantin Cristian, presedintele 
sedintei, supune discutiei domnilor consilieri “Proiectul de hotarare pentru 
revocarea H.C.L. nr. 13/23.02.2017 privind implementarea proiectului 
«Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din satul Breaza, 
comuna Breaza, judetul Buzau» ”. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul 
comunei, precizeaza ca, intrucat H.C.L. nr. 13/23.02.2017 nu a produs efecte 
aceasta poate fi revocata. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 7 voturi pentru. 

Mai departe, dl. consilier Bondrea Constantin Cristian, presedintele 
sedintei, supune discutiei domnilor consilieri “Proiectul de hotarare privind 
implementarea proiectului «Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului 
Cultural din satul Breaza, comuna Breaza, judetul Buzau»”. Se da citire 
proiectului de hotarare si se acorda cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen, 
secretarul comunei, care face precizarea ca aceasta hotarare nu difera fata de 
H.C.L. nr. 13/23.02.2017 decat in privinta mentiunilor cu privire la hotararea 
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de aprobare a documentatiei de avizare a investitiei si a indicatorilor tehnico-
economici. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, prezinta anexele nr. 1-3 la 
proiectul de hotarare. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 7 voturi pentru. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii 
curente”  nu au fot ridicate probleme pe ordinea de zi. 
 In incheiere, dl. consilier Bondrea Constantin Cristian, 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, 
BONDREA CONSTANTIN CRISTIAN      UNGUREANU CARMEN 
 


