ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 08.01.2018 orele 14.00 cu ocazia sedintei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 9/05.01.2018 a
primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta extraordinara a
Consiliului Local al comunei Breaza.
La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 8 consilieri locali
din totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti - dl.
Botea Vasile, dl. Dobre Lucian si dl. Stoica Ionut Cornel.
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 extraordinare a fost adus la
cunostinta publica in termen legal de catre d-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, prin intermediul avizierului si site-ului, si cuprinde:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare;
2. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local in
cursul anului 2018;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit
in anul 2017;
4. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor
de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a com.
Breaza, jud. Buzau ;
5. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei extraordinare 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
extraordinare din data de 19.12.2017, cu mentiunea ca acesta a fost
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, procesverbal postat si la avizierul primariei comunei Breaza, judetul Buzau.
Cu 8 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei
extraordinare din data de 19.12.2017.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza
rugamintea d-nei. Croitoru Maria, presedintele sedintei, sa preia
conducerea lucrarilor.
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D-na. Croitoru Maria supune votului celorlalti consilieri cele 5 puncte
de pe ordinea de zi.
Cu 8 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi.
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune
inceperea discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune
atentiei domnilor consilieri al doilea punct al acesteia, respectiv «Proiectul
de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului
2018». Se da citire proiectului de hotarare. Anul 2017 s-a incheiat cu un
excedent de 1.531.200,92 lei din care se va utiliza suma de 231.200,92 lei
pentru sectiunea de functionare, iar suma de 1.300.000 lei pentru
sectiunea de dezvoltare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru.
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune
abordarea punctului 3 de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor
«Proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului de venituri proprii al deficitului sectiunii de functionare stabilit in
anul 2017». Se da citire proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, prezinta prevederile art 5.13.3 lit. “b” din Ordinul
3244/19.12.2017, potrivit caruia daca se inregistreaza un deficit al sectiunii
functionare/dezvoltare acesta se acopera prin hotarare a Consliului Local
pana la data de 09.01.2018.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru.
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv «Proiectul de
hotarare privind privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a com. Breaza, jud.
Buzau ». Se da citire proiectului de hotarare si anexei. D-na. Ungureanu
Carmen, secretarul comunei, prezinta adresa I.S.J. Buzau si cea a Scolii
Gimnaziale Breaza privind necesitatea solicitarii avizului in vederea
aprobarii retelei scolare de la nivelul U.A.T. com. Breaza pentru anul 20182019, chiar daca nu exista modificari. S-au facut demersurile legale si a
fost primit avizul favorabil I.S.J. Buzau cu privire la organizarea retelei
scolare la nivelui U.A.T. com. Breaza cu nr. 16904/15.12.2017.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru.
Spre final, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune atentiei domnilor consilieri punctul 5 de pe ordinea de zi - «Alte
probleme ale activitatii curente».
Se prezinta cererea d-lui. Carstea Constantin in vederea acordarii
unui ajutor social de urgenta pentru acoperirrea cheltuielilor cu
inmormantarea def. Petre Grigore. Se prezinta adresa Politiei Orasului
Odobesti, jud. Vreancea. Se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru.
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Se prezinta cererea d-nei. Banisor Mioara nr. 998/08.12.2017 prin
care solicita aprobarea transformarea postului ocupat de d-na. Banisor
Mioara in vederea promovarii. Intrucat se face trimitere la o lege care nu
exista, fiind probabil o eroare de redactare, am solicitat lamuriri, dar nu am
primit inca raspuns. Se amana discutia asupra acestei cereri pana la
urmatoarea sedinta a consiliului local.
Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, informeaza ca, la nivel
de zona, com. Sahateni, Merei, Stalpu, Pietroasele, Breaza intentoneaza
sa infiinteze o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara cu scop in
aductiunea de gaze. In sedinta ordinara a consiliului local se va prezenta
un proiect de hotarare in acest sens. Va veni pe teren reprezentantul
Distrigaz pentru un acord de principiu. Acestia trebuie sa faca un studiu de
caz pentru a constata daca investitia renteaza sau nu. Cetatenii vor fi
intrebati da sunt de acord sau nu.
In incheiere, d-na. consilier Croitoru Maria, 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,
CROITORU MARIA

SECRETAR,
UNGUREANU CARMEN
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