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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi, 27.09.2018, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului 

Local al comunei Breaza 

Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 197 din 21.09.2018 a 

Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului 

Local al comunei Breaza. 

 La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali, din 

totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absent este dl. 

Bogza Viorel. 

 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 site-ului si avizierului si cuprinde urmatoarele: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 

2. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local Breaza ; 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 

4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de 

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

anul 2018; 

5. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de 

functii ale serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL 

AP�-CANAL” pentru anul 2018 ; 

6. 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; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife pentru serviciul 

«CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL AP�-CANAL», 

serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, 

organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Breaza ; 

8. 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 10 consilieri locali. 

 Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al 

sedintei ordinare din data de  30.09.2018, cu mentiunea ca acesta a fost 

semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces verbal 
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afisat pe site-ul si la avizierul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 

10 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei 

ordinare din data de 30.08.2018 in forma prezentata. 

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

rugamintea d-lui. consilier Ene Luca, presedintele sedintei, sa preia 

conducerea lucrarilor. 

� Domnul consilier Ene Luca, presedintele sedintei supune votului 

celorlalti consilieri cele 8 puncte de pe ordinea de zi. 

 Cu 10 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 

prezentata. 

 Dl. consilier Ene Luca, 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 desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Breaza ». 

Se da citire proiectului de hotarare. Dl. consilier Ene Luca informeaza ca, 

asa cum au stabilit in cadrul Consiliului Local, in ordine alfabetica, urmeaza 

dl. Lache Constantin si il propune pe acesta ca presedinte de sedinta pentru 

urmatoare 3 sedinte ordinare.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 

supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru. 

In continuare, dl. consilier Ene Luca, presedintele sedintei, supune 

discutiei domnilor consilieri  « Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2018». Se da citire proiectului de hotarare si se 

prezinta pe scurt anexa. Se da citire, de asemeni, adresei la de A.J.F.P. 

Buzau cuprinzand indicatorii repartizati com. Breaza. D-na. Ungureanu 

Carmen, secretarul com. Breaza, precizeaza ca adresa A.J.F.P. Buzau 

cuprinde o alocare si o retragere de sume, iar acestea trebuie sa se reflecte la 

nivelul bugetului local. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 

este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru. 

Mai departe, dl. consilier Ene Luca, presedintele sedintei, supune 

discutiei domnilor consilieri « Proiect de hotarare privind modificarea 

organigramei si statului de functii ale serviciului “CONSILIUL LOCAL 

BREAZA - SERVICIUL AP�-CANAL” pentru anul 2018 ». Se da citire 

proiectului de hotarare si anexelor la acesta. Secretarul comunei – d-na. 

Ungureanu Carmen - face precizari: in cursul lunii curente a fost primita de 

la ANRSC  licenta de operator de servicii publice comunitare a serviciului 

“CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL AP�-CANAL”, iar 

primaria a facut cerere de retragere a licentei sale. Din momentul acesta in 

cadrul primariei nu se mai justifica prezenta unui instalator la reteaua de 

alimentare cu apa, fapt pentru care intentionam sa transferam din cadrul 

primariei catre serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL 

AP�-CANAL” muncitorul calificat cu aceste atributii. Pentru aceasta 

procedura trebuie infiintat postul de muncitor calificat in cadrul serviciului, 

post vacant ce va fi ocupat prin transfer si nu prin concurs. 
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�Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare 

sunt supuse votului domnilor consilieri si adoptate cu 10 voturi pentru . 

Dl. consilier Ene Luca, presedintele sedintei, supune discutiei 

domnilor consilieri urmatorul punct de ordinea de zi, 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 acesta, iar secretarul comunei 

– d-na. Ungureanu Carmen - mentioneaza ca precizarile anterioare sun 

valabile si in acest caz, daca se modifica structura serviciul “CONSILIUL 

LOCAL BREAZA - SERVICIUL AP�-CANAL”,  se impune corelarea 

acestei modificari astfel incat sa se reflecte si la nivelul structurii primariei. 

�Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare 

sunt supuse votului domnilor consilieri si adoptate cu 10 voturi pentru . 

Dl. consilier Ene Luca, presedintele sedintei, supune discutiei 

domnilor consilieri « 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 

anexei la acesta. Secretarul comunei – d-na. Ungureanu Carmen - face 

precizari: este necesar sa actualizam HCL nr. 91/27.11.2017 prin care s-au 

adoptat taxele si impozitele pentru U.A.T. com. Breaza, valabile in anul 

2018. Din decembrie 2017 a devenit activ serviciul “CONSILIUL LOCAL 

BREAZA - SERVICIUL AP�-CANAL”, iar din luna septembrie 2018 este 

operator cu licenta pentru serviciul de alimentare cu apa in com. Breaza. 

Este necesar sa radiem din cuprinsul acestei hotarari taxele referitoare la apa, 

iar la anexa nr. 7 - alte taxe - pct. 6 vor figura numai taxele referitoare la 

salubrizare. 

�Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare 

sunt supuse votului domnilor consilieri si adoptate cu 10 voturi pentru . 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi si dl. consilier Ene Luca, 

presedintele sedintei, supune discutiei domnilor consilieri « Proiect de 

hotarare privind aprobarea unor tarife pentru serviciul «CONSILIUL 

LOCAL BREAZA - SERVICIUL AP�-CANAL», serviciu public de interes 

local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea 

Consiliului Local al comunei Breaza ». Se da citire proiectului de hotarare si 

anexei la acesta. Secretarul comunei – d-na. Ungureanu Carmen - precizeaza 

ca taxele eliminate din HCL nr. 91/2017 sunt propuse spre aprobare ca tarife 

pentru activitatea desfasurata de serviciu, plus avizele si acordurile 

prevazute de Legea nr. 241/2006. 

�Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare 

sunt supuse votului domnilor consilieri si adoptate cu 10 voturi pentru . 

� La ultimul punct al ordinii de zi ,,Alte probleme ale activitatii 

curente”   este prezentat Raportul de follow-up incheiat de Camera de 

Conturi Buzau in urma actiunii de verificare cu tema verificarea modului de 

ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 23/24.07.2017. 
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 Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, informeaza asupra 

stadiului proiectelor derulate la nivelul comunei Breaza : 

- miercuri se va semna contractul pentru achizitionarea unui buldoexacvator. 

Utilajul este marca KES 580. Este produl in Anglia, dar va fi furnizat din 

Austria. 

- au fost semnate si ultimele 2 contracte cu CRFIR pentru cererile de 

finantare depuse in lunile anterioare. Pe 18.09.2018 a fost semnat contractul 

pentru DS 121, iar vineri cel pentru costume populare. Acestea erau ultimele 

2 care erau nesemnate. 

- cei care lucreaza la executia celor 17 drumuri au sistatlucrarile 1 luna 

pentru ca nu gaseau asfalt cu indicativul cerut de proiectant. De luni trebuie 

sa inceapa lucrul. 

- lucrarile pe DJ au intarziat, dar se cunoaste inca motivul. Se vor relua 

lucrarile si dupa ce termina la Breaza merg la Merei. 

- se vor face lucrari si la pod la Vispesti. 

- cei de la gradinita au terminat lucrarile. Trebuie sa primim avizul de la 

CRFIR sa putem face receptia finala. Dupa aceaa se vor obtine avizele de 

functionare. 

- la soacla se lucreaza. A fost facuta consolidarea si s-a trecut la acoperis. 

Scoala a fost construita in 1896, are aprox. 200 ani. Este o cladire veche. 

- au fost incepute lucrarile si la iluminatul public. Anul acesta se vor monta 

toate pe DJ se pe strazile laterale. Au fost achizitionate 600 de lampi. 

Diferente la consum nu se va vedea prea mult intrucat au aprox. acelasi 

consum, dar scapam de mentenanta si in plus sunt noi. Cand se vor strica se 

vor inlocui, nu se vor mai repara. Daca este cineva interesat sa cumpere din 

cele vechi vom stabili un pret si le vom vinde.�

 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,   SECRETARUL COMUNEI,    

           ENE LUCA                                           UNGUREANU CARMEN 


