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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 

 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi, 08.10.2019 ora 08.30, cu ocazia sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al comunei Breaza 
  

 Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 201 din 07.10.2019 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. Mocanu Eugen 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.  

 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 pentru modificarea H.C.L. nr. 26/28.02.2019 

privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru obiectivul 

de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Breaza, 

judetul Buzau”; 

3. Alte probleme ale activitatii curente. 

 Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei 

Breaza 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 extraordinare din data de  02.10.2019, 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 02.10.2019 in forma prezentata. 

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

rugamintea d-lui. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, sa preia 

conducerea lucrarilor. 

 Domnul consilier Badina Ioan, presedintele sedintei supune votului 

celorlalti consilieri cele 3 puncte de pe ordinea de zi. 

 Cu 8 voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 

prezentata. 

 Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune inceperea 
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discutarii proiectului de hotarare de pe ordinea de zi si supune atentiei 

domnilor consilieri al 2-lea punct al acesteia, respectiv « Proiectul de 

hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 26/28.02.2019 privind aprobarea 

indicatorilor economici actualizati pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare drumuri de interes local in comuna Breaza, judetul Buzau”». 

Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. Dl. Adrian Druga, 

primarul comunei Breaza, face precizari cu privire la urgenta sedintei. 

Precizeaza ca se impune corectarea repartizarii sumelor de la bugetul local 

prin scadere si crestere a sumelor de la bugetul de stat. A existat o eroare de 

calcul.  

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 

supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru. 

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

curente” este prezentata cererea d-lui. Costin Valentin care doreste 

infiintarea unui club sportiv in comuna. Fiind pareri impartite se propune 

amanarea discutiei pentru sedinta urmatoare. Cererea va fi prezentata in 

urmatoarea sedinta a consiliului local. 
 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 
 


