ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 29.11.2018, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 252 din 23.11.2018 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. Absenti: dl. Mocanu Eugen.
D-na. Croitoru Maria intarzie 15 minute. Invitata: d-na. Voinea Luiza, contabilul
primariei.
La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adrian Druga, primarul comunei
Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de
catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin intermediul site-ului si
avizierului primariei si cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada
sezonului rece 2018-2019;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe
anul 2019;
4. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2019 ;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a
comunei Breaza in anul 2019;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” in
anul 2019 ;
7. Proiect de hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente organizate la
nivelul com. Breaza, jud. Buzau (def. Lastun Gheorghe);
8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe
anul 2018;
10.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli
pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APACANAL” pe anul 2018;
11.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 1/08.01.2018 privind utilizarea
excedentului bugetului local in cursul anului 2018;
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12.Proiect de hotarare privind validarea transferului in interesul serviciului al d-lui.
Georgescu Marian, muncitor calificat, grad II, gradatia 5 in cadrul
Compartimentului “Personal Administrativ” la serviciul « Consiliului Local
Breaza - Serviciul Apa-Canal » pe functia de muncitor calificat, grad II ;
13.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale
S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe anul 2018;
14.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” pe
anul 2018;
15.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 42/31.05.2018 privind
înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei
BREAZA, judeţul Buzău;
16.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii pentru
personalul din cadrul U.A.T. Breaza, judetul Buzau pentru anul 2018 ;
17.Proiect de hotarare privind privind organizarea si desfasurarea
concursului/examenului pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de
« Referent casier II » si « Muncitor calificat III » din cadrul serviciului
« Consiliul Local Breaza - Serviciul Salubrizare », precum si de numire a
comisiilor de concurs/examen si de solutionare a contestatiilor ;
18.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
9 consilieri locali (d-na. Croitoru Maria intarziind).
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 25.10.2018 cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre
presedintele de sedinta si secretarul comunei, proces-verbal postat pe pagina de
internet si avizierul primariei comunei Breaza, judetul Buzau.
Cu 9 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 25.10.2018 (d-na. Croitoru Maria intarziind).
In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, adreseaza
rugamintea d-lui. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, sa preia
conducerea lucrarilor.
Domnul consilier Lache Constantin, presedintele sedintei supune votului
celorlalti consilieri cele 18 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. 13/30.01.2018 privind
aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a serviciului « CONSILIUL
LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL » in anul 2018.
Cu 9 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma
suplimentata.
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Dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi.
Este pus in discutie « Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de
masuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019». Se da citire proiectului de
hotarare. Se prezinta anexa la acesta si secretarul ofera lamuriri cu privire la anexele
planului. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, face precizari - in caz de
inzapezire trebuie asigurat accesul la serviciile medicale in cazuri de dializa, diabet,
sarcina in luna mare. De regula persoanele cu asemenea probleme se interneaza
preventiv anterior evenimentului. Satul Badeni trebuie luat in considerare cu
prioritate intrucat este oarecum mai izolat si este legat de restul comunei printr-un
drum comunal, ceea ce reprezinta competenta primariei. De asemeni, pe perioada
codului galben, portocaliu sau rosu de viscol utilajele se retrag datorita faptului ca
actiunea este ineficienta si se pot provoca chiar blocaje. Pentru deszapezire vom
utiliza personalul societatii cu care avem contract : S.C. AQUA Breaza S.R.L.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 de voturi pentru.
D-na. Croitoru Maria soseste in sedinta.
In continuare, dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2019 ». Dl. consilier Lache Constantin 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 aprobat cu 10 de voturi pentru.
Dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri « Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice pe anul 2019». Se da citire proiectului de hotarare. D-na.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, care ofera precizari cu privire la necesitatea
aprobarii acestui proiect de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi pentru.
Datorita prezentei in sedinta a d-nei. Voinea Luiza, contabilul primariei, dl.
Lache Constantin propune abordarea proiectelor de hotarare care fac necesara
prezenta d-nei. contabil. Aceasta propunere este aprobata in unanimitate si dl.
consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri « Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018» .
Dl. consilier Lache Constantin da citire proiectului de hotarare. D-na. Voinea Luiza
prezinta anexa la acesta. Precizeaza, de asemeni, ca in urma analizei situatiei
venituri/cheltuieli propune urmatoarele modificari : suplimentarea cu suma de
20.000 la sectiunea cheltuieli de intretinere, cheltuieli economice 10.000 lei,
intretinere drumuri (deszapeziri) 20.000 lei. Pentru asistenta sociala propune
suplimentarea cu 40.000 lei pentru salariile asistentilor personali si indemnizatiile de
insotitor. Aceste sume sunt necesare pentru plata in luna decembrie a drepturilor
lunii noiembrie. Se primesc bani de la stat, dar 10% trebuie sa fie contributia U.A.T.
Breaza. A fost consumata cota si ei tot mai au nevoie. Trezoreria totusi nu
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garanteaza restituirea sumelor. Deci, propun, daca sunteti de acord sa suportam
cheltuielile lor in luna decembrie. Secretarul comunei, d-na. Ungureanu Carmen,
prezinta situatia asistentilor personali si a persoanelor beneficiare de indemnizatie de
insotitor si a prevederilor legale specifice.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
Dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe anul 2018» . Dl. consilier
Lache Constantin da citire proiectului de hotarare si referatului S.C. AQUA Breaza
S.R.L.. D-na. Voinea Luiza, contabilul primariei, prezinta anexa la proiectul de
hotarare. Precizeaza ca nu se maresc sume, ci doar se fac reglari pentru inchiderea
anului.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 9 de voturi si 1 abtinere (dl. Botea Vasile).
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv “Proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli pentru serviciul
“CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 2018 ». Se
da citire proiectului de hotarare, iar d-na. Voinea Luiza, contabilul primariei,
prezinta anexa la acesta. Se propune majorarea cheltuielilor cu 50.000 lei in vederea
achizitionarii unui tractor.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
Dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, prezinta domnilor
consilieri punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de hotarare pentru
modificarea H.C.L. nr. 1/08.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local
in cursul anului 2018» . Dl. consilier Lache Constantin da citire proiectului de
hotarare. D-na. Voinea Luiza, contabilul primariei, prezinta explicatii: pentru
acoperirea cheltuielilor cu salariile in decembrie ne mai trebuie 100.000 lei si
100.000 lei am prevazut pentru cheltuieli materiale curente. Aceste sume se propune
a se utiliza din excedentul bugetului local.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
Proiectele de hotarare cu caracter contabil s-au terminat, astfel incat d-na.
Voinea Luiza se retrage din sedinta Consiliului Local.
In continuare, dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, supune
discutiei domnilor consilieri punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de
hotarare privind validarea transferului in interesul serviciului al d-lui. Georgescu
Marian, muncitor calificat, grad II, gradatia 5 in cadrul Compartimentului “Personal
Administrativ” la serviciul « Consiliului Local Breaza - Serviciul Apa-Canal » pe
functia de muncitor calificat, grad II». Dl. consilier Lache Constantin da citire
proiectului de hotarare. Secretarul comunei, d-na. Ungureanu Carmen ofera
explicatii : serviciul este o institutie publica potrivit Legii nr. 273/2006, iar Legea nr.
153/2017 prevede transferul si in cazul contractualilor cu conditia este ca acesta sa
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se desfasoare intre institutii publice. Procedura a fost intocmita, serviciul a facut
solicitare catre primarie, aceasta s-a aprobat si in urma acestuia s-a transferat dl.
Georgescu Marian in cadrul serviciului pe o functie identica cu aceea pe care o
detinea in cadrul primariei, muncitor calificat II cu acelasi nivel de salarizare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi pentru.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de hotarare
privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Breaza in anul
2019 ». Se da citire proiectului de hotarare. Secretarul comunei, d-na. Ungureanu
Carmen, prezinta necesitatea, ce decurge din prevederile legale, de a aproba aceasta
strategie in ultimul trimestru al acestui an pentru anul viitor. Strategia cuprinde si
Planul anual al achizitiilor publice directe pentru anul 2019, in care sunt cuprinse
toate achizitiile estimate la acest moment a se face in cursul anului 2019 si cu o
valoare de pana la 132.000 lei, si cate un plan anual pentru fiecare proiect in parte
derulat la nivelul U.A.T. Com. Breaza. Inspectorul cu atributii in domeniul
achizitiilor publice a intocmit 3 astfel de planuri, intrucat in anul 2019 numai 3 din
cele 9 proiecte, mai presupun cheltuieli. Potrivit legii, dupa aprobarea bugetului local
pentru anul 2019 planul achizitiilor publice va fi actualizat conform surselor de
finantare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi pentru.
Dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, prezinta domnilor
consilieri punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de hotarare privind
aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a serviciului “CONSILIUL LOCAL
BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” in anul 2019 » . Dl. consilier Lache
Constantin da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. D-na. Ungureanu
Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca, asa cum este cazul U.A.T. Com. Breaza
si serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” trebuie
sa dispuna de o strategie si un plan al achizitiilor publice pentru anul 2019, in
aplicarea acelorasi reglementari legale.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
Dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, prezinta domnilor
consilieri punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de hotarare privind
modificarea evidentei fiscale curente organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau
(def. Lastun Gheorghe)» . Dl. consilier Lache Constantin da citire proiectului de
hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca in cazul
amenzilor debitul nu trece asupra succesorilor, potrivit reglementarilor fiscale, astfel
incat se impune scaderea debitului rezultat din amenzi in cazul debitorilor defuncti.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
Dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, trece mai departe si
prezinta domnilor consilieri punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de
hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale S.C. Aqua Breaza
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S.R.L. pe anul 2018» . Dl. consilier Lache Constantin da citire proiectului de
hotarare si prezinta anexele la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei,
informeaza ca la S.C. AQUA Breaza S.R.L. a avut loc un control al ANAF Buzau si
in urma acestui control a fost lasata ca masura incadrarea unei persoane cu studii
superioare economice in vederea desfasurarii controlului intern de gestiune. Astfel,
organigrama si statul de functii se modifica prin crearea unui post de economist.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
Mai departe, dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, prezinta
domnilor consilieri punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de hotarare
privind modificarea organigramei si statului de functii ale serviciului “CONSILIUL
LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 2018» . Dl. consilier
Lache Constantin da citire proiectului de hotarare si anexelor la acesta. D-na.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca aceasta modificare
presupune, pe de o parte, nominalizarea d-lui. Georgescu Marian in cadrul acestei
structuri dupa transferul acestuia, si crearea unui nou post de muncitor calificat
gradul III, care urmeaza a se ocupa prin concurs, pe de alta parte.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
Dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, continua si prezinta
domnilor consilieri punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de hotarare
pentru modificarea H.C.L. nr. 42/31.05.2018 privind înfiinţarea şi organizarea
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL SALUBRIZARE”,
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în
subordinea Consiliului Local al comunei BREAZA, judeţul Buzău» . Dl. consilier
Lache Constantin da citire proiectului de hotarare si anexelor la acesta. D-na.
Ungureanu Carmen, secretarul comunei, precizeaza ca si in cazul serviciului
“Consiliul Local Breaza - Serviciul Salubrizare” se modifica organigrama si statul de
functii, aprobate prin H.C.L. nr. 42/31.05.2018. Acest serviciu nu este activ la acest
moment.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
Dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, prezinta domnilor
consilieri punctul 16 de pe 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 » . Dl. consilier Lache Constantin da citire
proiectului de hotarare si anexelor la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul
comunei, precizeaza ca modificarea organigramei si statului de functii ale U.A.T.
Com. Breaza este necesara ca urmare a modificarilor intervenite in structurile
serviciilor publice privind alimentarea cu apa si salubrizarea, mentionate mai sus.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
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Dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, prezinta domnilor
consilieri punctul 17 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiect de hotarare privind
privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului pentru ocuparea
functiilor contractuale vacante de « Referent casier II » si « Muncitor calificat III »
din cadrul serviciului « Consiliul Local Breaza - Serviciul Salubrizare », precum si
de numire a comisiilor de concurs/examen si de solutionare a contestatiilor » . Dl.
consilier Lache Constantin da citire proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga,
primarul comunei, precizeaza ca pentru postul de muncitor calificat III este prematur
a fi demarata procedura de concurs la acest moment intrucat nu sunt finalizate
autorizatiile si atestatele necesare utilajului (autogunoierei), fapt pentru care solicita
modificarea proiectului de hotarare in acest sens. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul comunei, precizeaza ca pentru ocuparea postului referent casier II, dupa
aplicarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 si luand in considerare perioada
sarbatorilor de iarna, concursul poate avea loc pe 07.01.2019 si 09.01.2019. Ca si
bibliografie a fost propusa legislatia referitoare la activitatea de casier si cea in
domeniul serviciului public de salubrizare. Pentru comisia de concurs si cea de
solutionare a contestatiilor, Consiliul Local poate desemna componenta acestor
comisii sau poate imputernici pe dl. Adrian Druga, primarul comunei, sa desemneze
comisiile din randul salariatilor primariei. Secretarul comisiilor de regula este
persoana care se ocupa de resurse umane (art. 8 din H.G. nr. 286/2011). D-nii.
consilieri locali fac propuneri pentru comisia de concurs :
- Presedinte : dl. Botea Vasile
- Membri : dl. Chelaru Eduard
dl. Lache Constantin
Pentru comisia de solutionare a contestatiilor se fac urmatoarele propuneri :
- Presedinte : d-na. Croitoru Maria
- Membri : dl. Stoica Ionut Cornel
dl. Ene Luca
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
Spre final, dl. consilier Lache Constantin, presedintele sedintei, prezinta
domnilor consilieri punctul suplimentar de pe ordinea de zi, 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». Dl. consilier Lache Constantin da citire
proiectului de hotarare si anexei la acesta. Dl. Adrian Druga, primarul comunei,
precizeaza ca se intentioneaza achizitionarea unui tractor pentru serviciu pana la
sfarsitul anului.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 10 de voturi.
La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii curente” se
ridica urmatoarele probleme pe ordinea de zi:
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1. Se da citire cererii d-lui. Stoica Stefan, care solicita aprobarea prelungirii
contractului de inchiriere a unor cladiri din cadrul fostului Sector zootehnic Vispesti.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru.
2. Se da citire cererilor Scolii Gimnaziale Breaza pentru solicitarea sumelor
necesare decontarii navetei pe luna septembrie, octombrie si noiembrie. Se supune la
vot si se aproba cu 10 voturi pentru.
In incheiere dl. consilier Lache Constantin, 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,
LACHE CONSTANTIN

SECRETAR,
UNGUREANU CARMEN
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