ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 30.01.2018, orele 15.00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 20 din 23.01.2018 a Primarului
comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului Local al comunei
Breaza.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 11 consilieri locali, din totalul
celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local.
La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adrian Druga, primarul comunei
Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de
catre doamna Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin intermediul avizierului
si cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de
interes local pe anul 2018;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Breaza pe anul
2018;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2018;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si
cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL
APA-CANAL” pe anul 2018;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APACANAL” pe anul 2018;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice
a serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APACANAL” in anul 2018 ;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Aqua Breaza S.R.L.
pe anul 2018;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale
S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe anul 2018;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 28/03.01.2018 la
contractul de mandat nr. 505/2014 incheiat cu administratorul S.C. Aqua
Breaza S.R.L.;
11. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 91/27.11.2017 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru
anul 2018;
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12. Proiect de hotarare organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si
controlul functionarii serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna
Breaza, judetul Buzau;
13. Proiect de hotarare infiintarea si organizarea serviciului „Consiliul Local
Breaza - Serviciul Salubrizare”, serviciu public de interes local, specializat,
cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al
comunei Breaza, judetul Buzau;
14. Proiect de hotarare privind infiintarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA BUZAU-VEST si aprobarea participarii comunei
Breaza in calitate de membru fondator la constituirea A.D.I. Buzau-Vest;
15. Proiect de hotarare pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a unei
suprafete de 53,76 mp pasune situata in satul Breaza, com. Breaza, jud.
Buzau, aflata in domeniul public al comunei Breaza;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii postului de « secretar
III S (0,50 norma), administrator financiar III S (0,25 norma) si bibliotecar
I M (0,25 norma) » in « secretar II S (0,50 norma), administrator financiar
II S (0,25 norma) si bibliotecar I A M (0,25 norma)» din cadrul Scolii
Gimnaziale Breaza, com. Breaza, jud. Buzau ;
17. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei sunt deschise de
catre dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, 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 11 (dl.
Stoica Ionut Cornel intarzie 10 minute).
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al sedintei
extraordinare din data de 22.01.2018, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces verbal postat la avizierul
Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 10 voturi pentru, domnii consilieri
aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 22.01.2018 in forma
prezentata.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, adreseaza
rugamintea d-nei. Consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, sa preia
conducerea lucrarilor.
D-na. Consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei supune votului
celorlalti consilieri cele 17 puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu
inca 1 proiect de hotarare suplimentar, si anume:
1. 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.
Cu 10 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma suplimentata.
D-na. Consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor
consilieri al 2-lea punct al acesteia, respectiv “Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2018”. Se da
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citire proiectului de hotarare si anexelor la acesta. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, face precizarea ca in fiecare an se aproba aceasta hotarare fiind
necesara pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 care este inca in vigoare. Din anul
2019 va intra in vigoare o alta lege care va cumula toate beneficiile sociale.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
D-na. Consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri al 3-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv “Proiect de
hotarare privind aprobarea bugetului comunei Breaza pe anul 2018”. Se da citire
proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prezinta cele
doua anexe la proiectul de hotarare si adresele inaintate de catre Scoala Gimnaziala
Breaza, A.J.F.P. Buzau si Consiliul Judetean Buzau.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
In continuare, domnul Consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor consilieri “Proiect de hotarare privind aprobarea listei de
investitii pe anul 2018”. Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. Dl.
Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prezinta anexa nr. 1 la proiectul de
hotarare, cu precizarea proiectelor aflate in curs si a celor noi.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL
LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 2018 ». Se da citire
proiectului de hotarare si anexei la acesta. Dl. Adrian Druga, primarul comunei
Breaza, precizeaza ca bugetul stabilit pentru noul serviciu in anul 2018 a fost
stabilit plecand de la suma incasata in anul 2017. Dl. consilier Botea Vasile solicita
lamuriri in privinta statutului juridic al acestui serviciu. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, raspunde ca acest serviciu nu este o societate comerciala, ci
este serviciu public cu personalitate juridica in subordinea directa a Consiliului
Local al comunei Breaza. Pentru o mai buna intelegere face trimitere la Legea nr.
51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice si Legea nr. 241/2006 legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotarare privind
aprobarea organigramei si statului de functii ale serviciului “CONSILIUL LOCAL
BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 2018». Se da citire proiectului de
hotarare si anexelor la acesta.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Se trece mai departe si se pune in discutie punctul 7 de pe ordinea de zi :
«Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” in
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anul 2018». Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. D-na.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca acest serviciu public are
gestiune separata, contabilitate separata si va face achizitii necesare functionarii
sale in conditiile prevazute de lege privind achizitiile publice.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Mai departe, d-na. Consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C.
Aqua Breaza S.R.L. pe anul 2018». D-na. Consilier Croitoru Maria da citire
proiectului de hotarare si anexei la acesta. Dl. Adrian Druga, primarul comunei,
prezinta anexa la proiectul de hotarare distinct pe capitole, respectiv bugetul S.C.
Aqua Breaza S.R.L. pentru anul 2018, diferentiat fata de anul 2017. Ofera, de
asemeni, informatii asupra activitatii desfasurate de S.C. AQUA Breaza S.R.L.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
In continuare, d-na. Consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri al 9-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv
« Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale
S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe anul 2018». D-na. Consilier Croitoru Maria da citire
proiectului de hotarare. Se acorda cuvantul d-lui. Adrian Druga, primarul comunei
Breaza, care prezinta anexele la proiectul de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri punctul 10 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare privind
aprobarea actului aditional nr. 28/03.01.2018 la contractul de mandat nr. 505/2014
incheiat cu administratorul S.C. Aqua Breaza S.R.L. ». D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei Breaza, precizeaza ca odata cu schimbarile in legislatia fiscala
si majorarea salariului minim brut pe tara la 1900 lei se impune modificarea si a
indemnizatiei d-lui. Popa Aurel, administratorul S.C. AQUA Breaza S.R.L. Dl.
Adrian Druga, primarul comunei Breaza, propune suma de 2000 lei. De asemeni,
se impune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al com. Breaza
pentru a semna actul aditional la contractul de mandat nr. 505/2014. Dl. Bogza
Viorel, viceprimarul comunei Breaza, il propune pe dl. consilier Badina Ioan,
propunere aprobata in unanimitate.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri punctul 11 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare pentru
modificarea H.C.L. nr. 91/27.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2018». Se da citire proiectului de
hotarare si anexelor la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei
Breaza, face precizarea ca, datorita modificarilor legislative, se impune modificari
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in ceea ce priveste taxele privind atestatele de producator si carnetele de
comercializare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi si d-na. Croitoru Maria,
presedintele sedintei, supune atentiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare
organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul functionarii
serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna Breaza, judetul Buzau » . Dl.
Adrian Druga, primarul comunei Breaza, propune schimbarea titlului acestui
proiect de hotarare, astfel : « Proiect de hotarare privind infiintarea si organizarea
serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Breaza, judetul Buzau ».
Dl. Adrian Druga, primarul comunei, precizeaza ca, asa cum s-a discutat la
sedintele anterioare, se va crea un serviciu public de salubrizare similar celui
privind apa-canal. Aceasta reprezinta o necesitate avand in vedere cheltuielile
actuale cu serviciul de salubrizare. Se preconizeaza o scadere cu pana la 50% a
cheltuielilor actuale cu acest serviciu. Acest proiect de hotarare prevede
organizarea serviciului public de salubrizare in gestiune directa, cuprinde in anexe
indicatorii de performanta in aceste conditii, regulamentul de organizare propriu,
caietele de sarcini, toate acestea intrand in vigoare dupa incetarea contractului de
concesiune a serviciului public de salubrizare incheiat cu S.C. RER SUD Buzau
S.A. (fosta S.C. RER Ecologic Service S.A. Buzau). Se da citire proiectului de
hotarare si se prezinta pe scurt anexele la acesta.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
In continuare, d-na. consilier Croitoru Maria supune atentiei domnilor
consilieri punctul 13 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare infiintarea si
organizarea serviciului „Consiliul Local Breaza - Serviciul Salubrizare”, serviciu
public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in
subordinea Consiliului Local al comunei Breaza, judetul Buzau ». Se prezinta
referatul de retragere de pe ordinea de zi ca fiind prematur, urmand se fie
reintrodus pe ordinea de zi intr-o sedinta ulterioara. Domnii consilieri nu se opun.
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare privind
infiintarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUZAUVEST si aprobarea participarii comunei Breaza in calitate de membru fondator la
constituirea A.D.I. Buzau-Vest ». Se da citire proiectului de hotarare si se prezinta
anexele la acesta. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, informeaza ca prin
aceasta asociatie intercomunitara exista oportunitatea introducerii in comuna a
sistemului de alimentare cu gaze naturale. Patrimoniul initial presupune a
contributie a fiecarei comune cu 2.500 lei, iar ulterior cotizatia anuala se va stabili
functie de cheltuieli.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
In continuare, d-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, prezinta
punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de hotarare pentru scoaterea
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definitiva din circuitul agricol a unei suprafete de 53,76 mp pasune situata in satul
Breaza, com. Breaza, jud. Buzau, aflata in domeniul public al comunei Breaza ».
Se da citire proiectului de hotarare si se prezinta avizul MADR in acest sens. D-na.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza, precizeaza ca la sfarsitul anului
2017 Consiliul Local al com. Breaza a aprobat acordul pentru scoaterea acestei
suprafete de pasune din circuitul agricol. Ulterior, ca urmare a primirii avizului
favorabil MADR, se impune scoaterea acestei suprafete din circuitul agricol.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru si 1 abtinere (dl. Botea
Vasile).
D-na. consilier Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune atentiei d-lor.
consilieri punctul 16 de pe ordinea de zi: “Proiectul de hotarare privind aprobarea
transformarii postului de « secretar III S (0,50 norma), administrator financiar III S
(0,25 norma) si bibliotecar I M (0,25 norma) » in « secretar II S (0,50 norma),
administrator financiar II S (0,25 norma) si bibliotecar I A M (0,25 norma)» din
cadrul Scolii Gimnaziale Breaza, com. Breaza, jud. Buzau ”. Se da citire
proiectului de hotarare si cererii Scolii Gimnaziale Breaza nr. 998/08.12.2017.Se
prezinta, de asemeni, art. 2 din Ordinul MEN nr. 5138/2014 din care rezulta ca
pentru a organiza un examen de promovare unitatea de invatamant preuniversitar
de stat are nevoie de acordul ordonatorului principal de credite - consiliul local.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru .
Spre final, se abordeaza punctul suplimentar al ordinii de zi si d-na. consilier
Croitoru Maria, presedintele sedintei, supune atentiei d-lor. consilieri «Proiectul 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 si anexei la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei Breaza, precizeaza ca in planul aprobat in luna noiembrie la poz. 129 tichete de gradinita a fost trecut eronat codul CPV si se impune corectarea
acestuia. Dl. consilier Badina Ioan atrage atentia asupra circulatiei auto in
apropierea scolilor. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, propune
introducerea in planul de achizitii a unei noi pozitii cuprinzand limitatoare de
viteza cu suma de 10.000 lei pentru a fi montate in dreptul scolilor si gradinitelor.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru.
La ultimul punct al ordinii de zi, ,,Alte probleme ale activitatii curente” se
acorda cuvantul d-lui. consilier Badina Ioan, care solicita 2 capace de montat la
piata. De asemeni, atrage atentia asupra deseurilor rezultate din cimitirul
Greceanca.
Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, precizeaza a a convenit cu
preotii sa se faca contract de salubrizare. Propune sa se efectueaze o groapa intr-un
colt al cimitirului unde sa se depoziteze toate deseurile si resturile rezultate. Dl.
consilier Badina Ioan precizeaza ca se poate ocupa personal de aceasta problema.
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Dl. consilier Ene Luca intreaba in ce stadiu se mai afla proiectul privind
canalizarea. Dl. Primar informeaza ca deocamdata lucrarile stagneaza.
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

SECRETARUL COMUNEI,
UNGUREANU CARMEN
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