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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 

CONSILIUL LOCAL 

PROCES – VERBAL 

Incheiat astazi 26.04.2018 orele 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului Local al comunei Breaza 

Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 106/20.04.2018 a fost 

convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Breaza. 

La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 9 consilieri locali din totalul 

celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local, absentant dl. Lache 

Constantin si dl. Mocanu Eugen (invoit de dl. Bogza Viorel). 

La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adrian Druga, primarul com. 

Breaza, si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei. 

Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunostinta publica in 

termen legal de catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin 

intermediul avizierului si pe site-ul institutiei si cuprinde: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 

2. Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de achizitii publice al 

comunei Breaza pe anul 2018 conform surselor de finantare; 

3. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 107/19.12.2017 privind 

stabilirea salariilor de baza brute lunare pentru functionarii publici si 

personalul contractual din cadrul U.A.T. com. Breaza incepand cu 

01.01.2018; 

4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii 

ale S.C. AQUA BREAZA S.R.L. pentru anul 2018; 

5. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii 

pentru personalul din cadrul U.A.T.  Breaza, judetul Buzau pentru anul 

2018; 

6. Proiect de hotarare privind modificarea Planului de ocupare a functiilor 

publice pentru anul 2018; 

7. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 13/30.01.2018 privind 

aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a serviciului « CONSILIUL 

LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL » in anul 2018; 

8. Proiect de hotarare privind  insusirea referatului de disponibilizare pentru 

mijlocul fix - utilaj de deszapezire ; 

9. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 61/29.11.2012 privind  

aprobarea  Regulamentului  de  organizare  si functionare  al  Consiliului 

Local al  comunei  Breaza, judetul Buzau; 

10.Alte probleme ale activitatii curente. 

Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Localal comunei Breaza 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 
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anunta cvorumul sedintei. Din numarul total de 11 membri ai consiliului local sunt 

prezenti 9 consilieri locali.  

Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei 

ordinare din data de 29.03.2018, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre 

presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal afisat la avizierul 

primariei comunei Breaza, judetul Buzau, precum si pe site-ul institutiei. Cu 8 

voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei ordinare din data 

de 29.03.2018 in forma prezentata (d-na. consilier Croitoru Maria intarziind). 

In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, adreseaza 

rugamintea d-lui. Dobre Lucian, presedintele sedintei, sa preia conducerea 

lucrarilor. 

 Domnul consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei supune votului 

celorlalti consilieri cele 10 puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu 

inca 1 proiect de hotarare suplimentar, si anume: 

1. Proiect de hotarare privind majorarea tarifului practicat de S.C. RER SUD 

S.A. (fosta S.C. RER Ecologic Service Buzau S.A.) in comuna Breaza. 

Cu unanimitate de voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 

suplimentata. 

D-na. consilier Croitoru Maria soseste in sedinta. 

Dl. consilier Dobre Lucian, 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 privind 

actualizarea Programului de achizitii publice al comunei Breaza pe anul 2018 

conform surselor de finantare». Se da citire proiectului de hotarare, a expunerii de 

motive, a referatului compartimentului de specialitate si anexelor la acesta. D-na. 

Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza, face precizari cu privire la 

necesitatea aprobarii acestui proiect de hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul 

comunei Breaza sesizeaza ca din componenta anexelor lipseste cea aferenta 

proiectului de investitii privind achizitionarea costumelor populare. Se dispune 

completarea proiectului de hotarare. De asemeni, prezinta stadiul fiecarui proiect 

de investitii in parte. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi . 

Dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor 

consilieri al 3-lea punct al acesteia, respectiv «Proiect de hotarare pentru 

modificarea H.C.L. nr. 107/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza brute 

lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul U.A.T. com. 

Breaza incepand cu 01.01.2018  ». Se da citire proiectului de hotarare, a expunerii 

de motive, a referatului compartimentului de specialitate si anexei la acesta. D-na. 

Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza, precizeaza ca potrivit Legii nr. 

153/2016 salariul asistentului medical comunitar creste la nivelul anului 2022 

incepand cu 01.03.2018. DSP Buzau ne-a trimis aprobarea in acest sens cu adresa 

nr. 1981/16.04.2018. Prin urmare, se impune modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 

107/19.12.2017 acolo unde este cuprinsa functia de asistent medical comunitar 

astfel incat sa concorde cu prevederile legale. 
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Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi . 

Dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor 

consilieri al 4-lea punct al acesteia, respectiv «Proiect de hotarare privind 

modificarea organigramei si statului de functii ale S.C. AQUA BREAZA S.R.L. 

pentru anul 2018». Se da citire proiectului de hotarare, a expunerii de motive, a 

referatului compartimentului de specialitate si anexelor la acesta. D-na. Ungureanu 

Carmen, secretarul comunei Breaza, informeaza ca este necesara suplimentarea 

numarului de posturi la nivelul S.C. AQUA BREAZA S.R.L. intrucat, dupa crearea 

serviciului de salubrizare cu personalitate juridica, aceasta societate va desfasura si 

activitati in acest domeniu, acest fapt implicand cresterea volumului de munca. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi . 

Dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor 

consilieri al 5-lea punct al acesteia, respectiv «Proiect de hotarare privind 

modificarea organigramei si statului de functii pentru personalul din cadrul U.A.T.  

Breaza, judetul Buzau pentru anul 2018». Se da citire proiectului de hotarare, a 

expunerii de motive, a referatului compartimentului de specialitate si anexelor la 

acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza, precizeaza ca pentru 

crearea serviciului de salubrizare cu personalitate juridica trebuie sa existe anterior 

un compartiment de salubrizare care sa cuprinda 2 posturi vacante. Solutia gasita la 

nivelul institutiei este aceea de a desfiinta la acest moment Compartimentul 

Cultura si administrare domeniu public/privat al comunei, iar functia existenta in 

acest compartiment va fi inclusa in Compartimentul de salubrizare ca si casier. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi . 

Dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor 

consilieri al 6-lea punct al acesteia, respectiv «Proiect de hotarare privind 

modificarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018». Se da citire 

referatului de retragere de pe ordinea de zi intrucat pana la data sedintei nu a fost 

primit acordul ANFP Bucuresti in acest sens.  

Se aproba cu 9 voturi pentru amanarea proiectului de hotarare pana la 

urmatoarea sedinta. 

Dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor 

consilieri al 7-lea punct al acesteia, respectiv «Proiect de hotarare pentru 

modificarea H.C.L. nr. 13/30.01.2018 privind aprobarea Strategiei Anuale de 

Achizitii publice a serviciului « CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL 

APA-CANAL » in anul 2018». Se da citire proiectului de hotarare, a expunerii de 

motive, a referatului compartimentului de specialitate si anexei la acesta. D-na. 

Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza, informeaza ca au fost obtinute 

toate autorizatiile necesare licentierii serviciului « CONSILIUL LOCAL BREAZA 

– SERVICIUL APA-CANAL » si este necesar a se cuprinde in planul de achizitii 

publice directe a contractului de consultanta pentru licentierea serviciului cu suma 

estimativa de 35.000 lei.  
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Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi . 

Dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor 

consilieri al 8-lea punct al acesteia, respectiv «Proiect de hotarare privind  insusirea 

referatului de disponibilizare pentru mijlocul fix - utilaj de deszapezire ». Se da 

citire proiectului de hotarare, a expunerii de motive, a referatului compartimentului 

de specialitate si anexei la acesta. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, 

mentioneaza ca utilajul de deszapezire este vechiul buldoexcavator care se afla in 

stare de functionare inca. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei Breaza, 

precizeaza ca in aceasta situatie legea prevede vanzarea prin licitatie a mijlocului 

fix. Dupa aprobarea referatului de disponibilizare urmeaza a se intocmi o expertiza 

in vedere stabilirii valorii acestui utilaj, valoare ce va reprezenta pretul de pornire 

la licitatie.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi . 

Dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor 

consilieri al 9-lea punct al acesteia, respectiv «Proiect de hotarare pentru 

modificarea H.C.L. nr. 61/29.11.2012 privind  aprobarea  Regulamentului  de  

organizare  si functionare  al  Consiliului Local al  comunei  Breaza, judetul 

Buzau». Se da citire proiectului de hotarare, a expunerii de motive, a referatului 

compartimentului de specialitate. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei 

Breaza, informeaza ca acest proiect de hotarare este necesar pentru corelarea art. 

98 din H.C.L. nr. 61/29.11.2012 cu modificarile aparute in legislatie, si implicit cu 

hotararile adoptate in acest sens, privind cuantumul indemnizatiei de consilier 

local.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi . 

Dl. consilier Dobre Lucian, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor 

consilieri al 10-lea punct al acesteia, respectiv «Proiect de hotarare privind 

majorarea tarifului practicat de S.C. RER SUD S.A. (fosta S.C. RER Ecologic 

Service Buzau S.A.) in comuna Breaza». Se da citire proiectului de hotarare, a 

expunerii de motive, a referatului compartimentului de specialitate. Dl. Adrian 

Druga prezinta documentatia primita de la S.C. RER SUD S.A. Buzau cu nr. 

3044/22.03.2018. Aceasta societate propune majorarea  tarifului ca urmare a 

implementarii la nivelul comunei Breaza a colectarii duale - Programul sacul 

galben. Mai precizeaza ca trebuie atinse obiective de reducere a cantitatilor de 

deseuri depozitate in fiecare an din ce in ce mai mult. Acest program va ajuta la 

indeplinirea obiectivelor de mediu.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus 

votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 voturi . 

La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii curente” 

au fost urmatoarele interventii: 

1. Se da citire cererii Scolii Gimnaziale Breaza care solicita decontarea 

navetei pe luna martie. Se aproba cu 9 voturi. 
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2. Se da citire cererii d-nei. Popa Maria de scutire la taxa de salubrizare. Dl. 

Adrian Druga, primarul comuei Breaza, precizeaza ca scutirile implica 

costuri suplimentare si necesitatea majorarii taxei de salubrizare la nivel 

de comuna. Se supune la vot si nu se aproba. 

In incheiere dl. consilier Dobre Lucian, 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                                       SECRETAR,    

   DOBRE LUCIAN                         UNGUREANU CARMEN
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