ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BREAZA

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, 31.10.2019 ora 16.00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local al comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 210 din 25.10.2019 a Primarului
Comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului Local al Comunei
Breaza.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 9 consilieri locali, din totalul celor 11
consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti: dl. Lache Constantin si dl. Ene
Luca, ce absenteaza motivat fiind internat in spital.
La sedinta participa, fara drept de vot, d-na. Ungureanu Carmen, secretarul general
al U.A.T. Comuna Breaza.
Proiectul ordinii de zi a fost adus 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 actualizarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Breaza;
3. Proiect de hotarare pentru revocarea H.C.L. nr. 81/27.06.2019 privind
modificarea si completarea inventarului domeniului public al Comunei Breaza,
judetul Buzau;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada
sezonului rece 2019-2020;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a
comunei Breaza in anul 2020;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” in
anul 2020 ;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE”
in anul 2020 ;
8. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Breaza sunt deschise de
catre dl. Bogza Viorel, viceprimarul 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, la acel moment intrucat dl. Stoica Ionut Cornel a intarziat 30 de minute.
Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al sedintei
extraordinare din data de 08.10.2019, 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 8 voturi pentru, domnii
consilieri aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 08.10.2019 in
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forma prezentata.
In continuare dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, preia conducerea
lucrarilor.
Dl. Consilier Badina Ioan supune votului celorlalti consilieri cele 8 puncte de
pe ordinea de zi, care a fost suplimentata cu inca 7 proiecte de hotarare suplimentare,
si anume:
1. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 6/31.01.2019 privind aprobarea
Strategiei Anuale de Achizitii publice a serviciului « CONSILIUL LOCAL
BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE » in anul 2019;
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. 91/29.11.2018 privind
aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a comunei Breaza in anul 2019 ;
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli
pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL”
pe anul 2019;
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli
pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL
SALUBRIZARE” pe anul 2019;
7. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a Cabinetului de
Stomatologie .
Cu 8 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma suplimentata.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune inceperea discutarii
proiectului de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor consilieri al 2lea punct al acesteia, respectiv « Proiectul de hotarare privind actualizarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului
Comunei Breaza». Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. D-na.
Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza, face precizari cu
privire la necesitatea actualizarii acestui regulament ca urmare a modificarii
organigramei si statului de functii in vederea aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, trece mai departe si supune
atentiei domnilor consilieri al 3-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv « Proiectul de
hotarare pentru revocarea H.C.L. nr. 81/27.06.2019 privind modificarea si completarea
inventarului domeniului public al Comunei Breaza, judetul Buzau». Se da citire
proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T.
Comuna Breaza, precizeaza ca H.C.L. nr. 81/27.06.2019 nu a avut finalitate intrucat
Codul Administrativ, intrat in vigoare imediat dupa adoptarea hotararii, a modificat
procedura de completare si modificare a inventarului domeniului public al comunei.
Intreaga documentatie se transmite la minister si abia dupa aceea se poate adopta o
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hotarare in acest sens daca nu sunt obiectiuni. Deja este in lucru aceasta documentatie
si urmeaza sa fie transmisa catre MDRAP.
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, propune
abordarea celui de-al 4-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv « Proiectul de hotarare
privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020». Se
da citire proiectului de hotarare si, pe scurt, anexei la acesta. D-na. Ungureanu
Carmen, secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza, face precizari cu privire la
structura si necesitatea adoptarii acestui plan in prag de iarna.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor
consilieri al 5-lea punct de pe ordinea de zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind
aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Breaza in anul 2020». Dna. Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza, precizeaza ca
anexele la proiectul de hotarare sunt inca nefinalizate in totalitate si propune amanarea
pana la urmatoarea sedinta ordinara a Consiliului Local in vederea finalizarii si
depunerii tuturor anexelor la proiectul de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, amanarea proiectului de hotarare
este supusa votului domnilor consilieri si se aproba cu 8 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor
consilieri al 6-lea punct al ordinii de zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind
aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a serviciului “CONSILIUL LOCAL
BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” in anul 2020 ». Se da citire proiectului de
hotarare si anexei la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T.
Comuna Breaza, precizeaza ca, potrivit legii, in ultimul trimestru al fiecarui an se
aproba Strategia Anuala a Achizitiilor Publice pentru anul urmator in cazul institutiilor
publice. Intrucat si acest serviciu este o institutie publica, astfel cum este definita prin
legea nr. 273/2006, se impune adoptarea acestei hotarari, in absenta acesteia
neputandu-se opera nici o achizitie publica.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru.
Dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, trece mai departe si propune
analizarea celui de-al 7-lea punct al ordinii de zi, respectiv « Proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri proprii si cheltuieli pentru serviciul
“CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE” pe anul 2019». Se
da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza, face precizarea ca mentiunile facute
anterior sunt valabile si in aceasta situatie.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune abordarea proiectelor
de hotarare suplimentare ordinii de zi si, deci, supune atentiei domnilor consilieri al 8lea punct al acesteia, respectiv « Proiectul de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.
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6/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii publice a serviciului
« CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE » in anul 2019».
Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. D-na. Ungureanu Carmen,
secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza, face precizari cu privire la necesitatea
cuprinderii in anexa achizitiilor directe a unei achizitii ce nu a fost prevazuta initial
pentru anul 2019, respectiv echipamente de lucru pentru muncitori.
Nemaifiind
exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus votului domnilor
consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune atentiei domnilor
consilieri al 9-lea punct al ordinii de zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului Comunei Breaza pe anul 2019». Se da citire proiectului de
hotarare si anexei la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T.
Comuna Breaza, informeaza ca prin H.G. nr. 752/14.10.2019 a fost alocata suma de
175.000 lei Comunei Breaza. Pentru reflectarea si utilizarea acestei sume se impune
rectificarea bugetului local.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru.
Dl. consilier Stoica Ionut Cornel soseste in sedinta.
In continuare, dl. consilier Badina Ioan, trece la punctul 10 de pe ordinea de
zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind aprobarea listei de investitii a U.A.T.
Comuna Breaza pe anul 2019 ». Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta.
D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza, informeaza ca
U.A.T. Comuna Breaza a otinut finantare in cadrul unui proiect cu fonduri europene
privind WI-FI gratuit, iar aceasta investitie si suma aferenta trebuie sa re regaseasca si
la nivelul listei de investitii.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru.
Dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune analizare punctului
11 de pe ordinea de zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului
de venituri proprii si cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA –
SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 2019». Se da citire proiectului de hotarare si
anexei la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T. Comuna
Breaza, precizeaza ca potrivit, documentelor transmise de contabilul serviciului, se
impune micsorarea sumelor la cheltuielile cu salariile si majorarea cu aceeasi suma a
cheltuielilor materiale. Prin urmare, spre sfarsit de an s-a constatat ca nu este necesara
toata suma previzionata pentru cheltuielile salariale si ceea ce este excedentar se trece
la cheltuieli materiale.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru.
Dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune discutarea punctului 12
de pe ordinea de zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de
venituri proprii si cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL LOCAL BREAZA –
SERVICIUL SALUBRIZARE” pe anul 2019». Se da citire proiectului de hotarare si
anexei la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T. Comuna
Breaza, precizeaza ca sunt valabile si in acest caz mentiunile facute anterior.
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Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru.
Dl. Consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, trece la cel de-al 13-lea punct
al ordinii de zi, respectiv « Proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita a
Cabinetului de Stomatologie». Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta.
D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza, informeaza ca
s-a depus o cerere impreuna cu documentatia justificativa pentru preluarea in comodat
a cabinetului stomatologic. Avand in vedere ca dl. Primar a incercat fara succes sa-i
convinga pe medicii stomatologi din zonele invecinate sa asigure aceste servicii si pe
raza comunei Breaza, comuna fiind de cativa ani fara un medic stomatolog,
propune acordarea cabinetului de stomatologie in conditiile unui contract de
comodat unui medic stomatolog, care va asigura aceste servicii, inclusiv consultatii si
tratamente gratuite, medicul angajandu-se sa incheie contract cu CNAS.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi ,,Alte probleme ale activitatii curente”.
Este prezentata cererea d-nei. Calin Dorina care solicita un ajutor social de
urgenta pentru refacerea locuintei distruse de incendiu. Sunt analizate documentele
justificative. Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru cu mentiunea ca suma sa
fie stabilita dupa verificarea in contabilitate a sumelor disponibile cu aceasta destinatie.
Este prezentata cererea d-lui. Costin Valentin care doreste infiintarea unui club
sportiv in comuna. Intrucat nu solicita altceva decat aprobarea Consiliului Local pentru
infiintarea acestui club, cererea se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru.
Dl. consilier Dobre Lucian ridica problema lipsei unui semn de circulatie - stop la iesire din comuna. Drumul de la canal in jos nu apartime comunei Breaza, fapt
pentru care solicita ca, in colaborare cu U.A.T. Comuna Sahateni, sa se faca demersuri
pentru instalarea unui astfel de semn de circulatie mult mai mare decat cel existent
astfel incat sa nu mai poata trece neobservat.
Dl. consilier Stoica Ionut Cornel solicita informatii cu privire la modalitatea de
alimentare cu combustibil a autoturismelor primariei. Dl. Bogza Viorel, viceprimarul
comunei Breaza, ofera explicatii.
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,
BADINA IOAN

SECRETAR GENERAL,
UNGUREANU CARMEN
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