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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi, 02.10.2019, cu ocazia sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al comunei Breaza 
  
 Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 198 din 02.10.2019 a 
Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta extraordinara a 
Cosiliului Local al comunei Breaza. 
 La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 8 consilieri locali, 
din totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti: dl. 
Lache Constantin, dl. Botea Vasile si dl. Stoica Ionut Cornel. 
 La sedinta participa, fara drept de vot, dl. Adrian Druga, primarul 
comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T. 
Comuna Breaza. Participa la sedinta, de asemeni, si d-na. Voinea Luiza, 
inspector cu atributii de contabil. 
 Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen 
legal de catre doamna Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei, 
prin intermediul site-ului si avizierului si cuprinde urmatoarele: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Comunei Breaza pe 

anul 2019; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii a U.A.T. 

Comuna Breaza pe anul 2019; 
4. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 1/10.01.2019 

privind utilizarea excedentului bugetului local in cursul anului 2019; 
5. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 91/29.11.2018 

privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a a comunei 
Breaza in anul 2019 ; 

6. Alte probleme ale activitatii curente. 
 Lucrarile sedintei extraordinare 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 8 consilieri locali. 
 Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al 
sedintei ordinare din data de  26.09.2019, cu mentiunea ca acesta a fost 
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul general, proces verbal 
afisat pe site-ul si la avizierul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 
7 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare 
din data de 26.09.2019 in forma prezentata (dl. Bondrea Constantin Cristian 
intarziint 10 minute). 
 In continuare, dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, adreseaza 
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rugamintea d-lui. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, sa preia 
conducerea lucrarilor. 

 Domnul consilier Badina Ioan, presedintele sedintei supune votului 
celorlalti consilieri cele 6 puncte de pe ordinea de zi. 
 Cu 7 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 
prezentata. 
 Dl. consilier Badina Ioan, 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 rectificarea bugetului Comunei Breaza pe anul 2019». Se da citire 
proiectului de hotarare si anexei la acesta. Dl. Adrian Druga, primarul 
comunei Breaza, face precizari cu privire la urgenta sedintei si problemele 
sistemului de alimentare cu apa din comuna Breaza. Precizeaza ca se impune 
modernizarea acestuia si, prin aceasta, se va reduce si consumul de energie 
electrica, intrucat in ultima perioada au venit facturi foarte mari. Pompele nu 
mai fac fata. Ne-am deplasat cu ele si la Compania de Apa Buzau, au fost 
repuse in functiune, dar nu stim pentru cat timp. Acum 13 ani era utilizata o 
alta tehnologie, care acum s-a schimbat. Chiar Compania de Apa ne-a 
recomandat inlocuirea pompei cu una submersibila. Costul acestia este de 
aprox. 10.000 euro cu chletuieli de instalare cu tot. A fost o situatie dificila 
cu alimentarea cu apa potabila a comunei, dar a existat o criza de apa in 
toata regiunea din cauza conditiilor climaterice. A existat program de 
furnizare a apei potabile si in comunele din jurul nostru, chiar si la Mizil 
unde s-au inchis si spalatoriile auto. D-na. Voinea Luiza ofera lamuriri cu 
privire la modificarile ce apar in cadrul bugetului local ca urmare a acestei 
investitii. 
 Intre timp a ajuns in sedinta si dl. Bondrea Constantin Cristian. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru. 

In continuare, dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune 
discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare privind aprobarea listei 
de investitii a U.A.T. Comuna Breaza pe anul 2019». Se da citire proiectului 
de hotarare si se prezinta anexa la acesta.  Dl. Adrian Druga, primarul 
comunei Breaza, precizeaza ca si in acest caz sunt valabile aceleasi precizari. 
In cadrul listei de investitii va fi introdusa si cea referitoare la modernizarea 
statiei de pompare apa cu suma de 200.000 lei. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru. 

Mai departe, dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune 
discutiei domnilor consilieri « Proiectul de hotarare pentru modificarea 
H.C.L. nr. 1/10.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local in 
cursul anului 2019». Se da citire proiectului de hotarare. Secretarul general – 
d-na. Ungureanu Carmen - face precizari: tot ca urmare a aprobarii noii 
investitii si utilizarea excedentului bugetar pentru anul 2019 va suferi 
modificari. D-na. Voinea Luiza, contabilul institutiei ofera lamuriri. 
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 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare 
sunt supuse votului domnilor consilieri si adoptate cu 8 voturi pentru . 

Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei 
domnilor consilieri punctul 5 de pe ordinea de zi de ordinea de zi, respectiv 
“Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 91/29.11.2018 privind 
aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a a comunei Breaza in anul 
2019 ». Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta, iar secretarul 
general – d-na. Ungureanu Carmen - mentioneaza ca precizarile anterioare 
sunt valabile si in acest caz, pentru a se putea achizitiona pompa 
submersibila aceasta trebuie prevazuta si in planul achizitiilor directe pe anul 
2019. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectele de hotarare 
sunt supuse votului domnilor consilieri si adoptate cu 8 voturi pentru . 
 La ultimul punct al ordinii de zi ,,Alte probleme ale activitatii 
curente”   nu este ridicata nici o problema. 
 In incheiere, dl. consilier Badina Ioan, 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,    
           BADINA IOAN                                 UNGUREANU CARMEN 
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