ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 30.08.2018 orele 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Breaza
Astazi data de mai sus, prin Dispozitia primarului nr. 187/24.08.2018
a primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a
Consiliului 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.
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 site-ului, si cuprinde:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de
functii pentru personalul din cadrul U.A.T. Breaza, judetul Buzau
pentru anul 2018;
3. Proiect de hotarare privind privind prelungirea valabilitatii Planului
Urbanistic General al comunei Breaza, jud. Buzau;
4. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului final al concursului nr.
233/5185/08.08.2018;
5. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare 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 11 consilieri locali.
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 19.07.2018, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de
catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat
pe site-ul si la avizierul primariei comunei Breaza, judetul Buzau.
Cu 11 voturi pentru domnii consilieri aproba procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 19.07.2018.
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei, adreseaza
rugamintea d-lui. Chelaru Eduard, presedintele sedintei, sa preia
conducerea lucrarilor.
Dl. consilier Ene Luca supune votului celorlalti consilieri cele 5
puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 1 proiect de
hotarare suplimentar, si anume:
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1. Proiect de hotarare pentru actualizarea Planului de ocupare a
functiilor publice pentru anul 2018.
Cu 11 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
Dl. consilier Ene Luca, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi . Dl. consilier Ene
Luca, presedintele sedintei supune atentiei domnilor consilieri al doilea
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 si anexelor la proiectul de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, ofera lamuriri. Potrivit Legii nr. 448/2006 primaria are
obligatia incadrarii in munca a asistentilor personali pentru persoanele cu
handicap grav care au optat in acest fel, in 30 de zile de la depunerea
cererii. La inceputul anului au fost aprobate 16 posturi de asistenti
personali in cadrul organigramei si statului de functii ale U.A.T. Com.
Breaza si la acest moment toate aceste posturi sunt ocupate. Pentru a ne
putea indeplini obligatia legala este necesar sa mai suplimentam numarul
de posturi de asistenti personali, iar propunerea este pentru infiintarea a 4
noi posturi. Potrivit Legii nr. 217/2018 aceste posturi nu se incadreaza in
numarul maxim de 22 posturi de care beneficiaza comuna Breaza, astfel
incat aceasta modificare nu afecteaza numarul maxim de functii prevaute
de lege.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru.
Dl. consilier Ene Luca, presedintele sedintei, propune abordarea
punctului 3 de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor «Proiect de
hotarare privind privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General
al comunei Breaza, jud. Buzau». Se da citire proiectului de hotarare si
raportului compartimentului urbanism. Intrucat lucrarea de actualizare a
PUG este una laborioasa care necesita timp, legiuitorul a luat in
considerare greutatile intampinate la nivelul UAT-urilor si a aprobat
prelungirea termenului de valabilitate a PUG anterioare anului 2003 pana la
31.12.2023 cu conditia sa existe un contract de prestari servicii pentru
aceasta lucrare, iar aceasta sa se afle in desfasurare. La nivelul com.
Breaza lucrarea de actualizare PUG a fost demarata existand un contract
de prestari servicii incheiat la sfarsitul anului 2016. D-na. Ungureanu
Carmen, secretarul comunei, informeaza asupra art. III din O.U.G. nr.
51/2018 prin care se modifica art. 46 din Legea nr. 350/2001. Prezinta de
asemeni adresa Consiliului Judetean Buzau nr. 11462/13.08.2018.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru.
Dl. consilier
Ene Luca, presedintele sedintei, supune atentiei
domnilor consilieri punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv «Proiect de
hotarare privind insusirea Raportului final al concursului nr.
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233/5185/08.08.2018». Se da citire proiectului de hotarare si anexei la
acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca in
data de 06-07.08.2018 a avut loc concursul pentru ocuparea postului de
“Administrator II” din cadrul serviciului “Consiliul Local Breaza - Serviciul
Apa-Canal”. Au participat 2 doamne si un domn si a fost declarat admis
domnul Croitoru Marcel Ionut. Potrivit H.G. nr. 286/2011, dl. Croitoru
Marcel Ionut s-a prezentat la post si a fost incadrat cu contract individual de
munca pe perioada nedeterminata incepand cu data de 13.08.2018. La
acest moment, structura serviciului “Consiliul Local Breaza - Serviciul ApaCanal”, aprobata de catre Consiliul Local al com. Breaza, este completa: 1
administrator si 1 referent-casier.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare
este supus votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 voturi pentru si 1
abtinere (d-na. Croitoru Maria).
Dl. consilier Ene Luca, presedintele sedintei, propune abordarea
punctului suplimentar de pe ordinea de zi «Proiect de hotarare pentru
actualizarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018». Se
da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive a primarului
comunei. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca,
avand in vedere HCL nr. 67/19.07.2018, prin care s-a aprobat modificarea
nivelului functiei publice de executie vacante din cadrul Compartimewntului
« Registratura, patrimoniu si resurse umane », este necesar ca aceasta
modificare sa se reflecte si in cadrul Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2018. Acest document va fi inaintat catre ANFP Bucuresti in
termen de 10 zile de la adoptare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare
sunt supuse votului domnilor consilieri si aprobat cu 11 voturi pentru.
Spre final, dl. consilier Ene Luca, presedintele sedintei, supune
atentiei domnilor consilieri punctul 5 de pe ordinea de zi - «Alte probleme
ale activitatii curente».
Este prezentata cererea Scolii Gimnaziale Breaza prin care solicita
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Breaza in cadrul
Consiliului de Administratie al Scolii Breaza. Este propusa d-na. Croitoru
Maria. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, informeaza ca reprezentantul
sau va fi d-na. Chelaru Madalina Carmen. Se supune la vot si se aproba cu
11 voturi pentru.
Dl. Adrian Druga, primarul comunei, informeaza ca prin Camera
Agricola Buzau se organizeaza toamna buzoiana, respectiv producatorii
sunt invitati in zona Dragaica in perioada 19-23.09.2018 sa-si prezinte
produsele. Este binevenit oricine isi doreste sa participe. Pe 12.1.2018 va
avea loc la Breaza, jud. Prahova adunarea generala a tuturor localitatilor
Breaza din tara si chiar si una din Grecia. GAL-ul deschide o sesiune in
viitorul apropiat pentru formele de asociere/cooperare. Suma maxima
20.000 Euro , 100% nerambursabili. Ghidul solicitantului se gaseste pe site
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« galdrumulvinului » masura 3/3.A. Acordam sprijin persoanelor care
doresc sa studieze documentul .
Dl. consilier Ene Luca atrage atentia asupra pericolului pe care il
reprezinta pesta porcina. Dl. Adrian Druga, primarul comunei, informeaza
asupra masurilor preventive privind pesta porcina.
In incheiere, dl. consilier Ene Luca, 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,
ENE LUCA

SECRETAR,
UNGUREANU CARMEN
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