ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 22.01.2018 orele 15.00 cu ocazia sedintei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 19/22.01.2018 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.
Lache Constantin, dl. Mocanu Eugen si dl. Stoica Ionut Cornel.
La sedinta participa, fara drept de vot 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 cuprinde:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare;
2. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 58/21.07.2016
privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL
BREAZA - SERVICIUL APĂ-CANAL”, serviciu public de interes
local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea
Consiliului Local al comunei BREAZA, judeţul Buzău;
3. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 92/27.11.2017
privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a comunei
Breaza in anul 2018 ;
4. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 2/08.01.2018
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
al deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 2017;
5. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Breaza
sunt deschise de catre d-na. Croitoru Maria, presedintele sedintei, 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 16.01.2018, 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 16.01.2018.
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In continuare, 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 «Proiect de
hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 58/21.07.2016 privind înfiinţarea şi
organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL APĂCANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate
juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei BREAZA,
judeţul Buzău». Se da citire proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu
Carmen, secretarul comunei Breaza, informeaza ca pentru a depune
documentatia necesara deschiderii conturilor la ANAF-AJFP Buzau este
nevoie ca art. 7 din H.C.L. nr. 58/2016 sa fie modificat.
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 al treilea punct al acesteia, respectiv «Proiect de
hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 92/27.11.2017 privind aprobarea
Strategiei Anuale de Achizitii publice a comunei Breaza in anul 2018 ». Se
da citire proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei Breaza, informeaza ca la nivelul lunii noiembrie atunci cand a fost
aprobata Strategia Anuale de Achizitii publice a comunei Breaza in anul
2018 nu s-a putut anitcipa ncesitatea achizitiei unei masini pentru spalat
pardoseli (pentru sala de sport) si achizitia unor servicii informatice de
natura contabila, fapt ce impune acum completarea planului de achizitii
publice directe.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru.
Mai departe, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune atentiei domnilor consilieri al patrulea punct al acesteia, respectiv
«Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 2/08.01.2018 privind
aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului
sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 2017». Se da citire proiectului de
hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza,
informeaza ca in data de 09.01.2018 AJFP Buzau a transmis un extras de
cont din care reiese ca acest deficit este mai mic decat cel aprobat cu
H.C.L. nr. 2/08.01.2018, respectiv 65.254,43 lei si nu 167.408,94 lei.
Datorita urgentei, a fost emisa dispozitie nr. 12/11.01.2018 in baza art. 58
alin. 14 din Legea nr. 273/2006, insa acum trebuie modificata si H.C.L. nr.
2/08.01.2018.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 8 voturi pentru.
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Spre final, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune atentiei domnilor consilieri punctul 3 de pe ordinea de zi - «Alte
probleme ale activitatii curente», unde nu s-a ridicat nici o problema pe
ordinea de zi.
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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