ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 12.11.2019, orele 15,00, cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Comunei Breaza
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 221 din 08.11.2019 a Primarului
Comunei Breaza, a fost convocata sedinta extraordinara a Cosiliului Local al
Comunei Breaza.
La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 7 consilieri locali, din
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti: d-na. Croitoru
Maria, 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 comunei.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de
catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei, prin intermediul siteului si avizierului primariei si cuprinde urmatoarele:
1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 6364/07.11.2019 la
contractul de mandat nr. 505/2014 incheiat cu administratorul S.C. AQUA
Breaza S.R.L.;
3. Proiect de hotarare privind repartizarea profitului net al S.C. AQUA Breaza
S.R.L. aferent anilor 2014-2018;
4. Prezentarea Referatului nr. 6290/04.11.2019 privind constatarea incetarii de
drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dlui. Lache Constantin;
5. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de
consilier local al d-lui. Lache Constantin si vacantarea locului de consilier local;
6. Alte probleme ale activitatii curente.
Lucrarile sedintei extraordinare 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.
Potrivit art. 204 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ, data incetarii de drept a mandatului, in cazul absentei nemotivate la
mai mult de 3 sedinte ordinare/extraordinare ale consiliului local intr-un interval de
maxim 3 luni calendaristice - astfel cum a fost situatia d-lui. Lache Constantin - este
data implinirii conditiilor care determina situatia de incetare, iar potrivit art. 204
alin. (20) de la data incetarii mandatului, consilierul local respectiv nu mai poate fi
luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru sedintele autoritatii
deliberative din care face parte.
Prin urmare din numarul total de 10 membri ai consiliului local (dl. Lache
Constantin indeplinind la data de 31.10.2019 conditiile pentru incetarea de drept a
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mandatului de consilier local in conformitate cu art. 204 alin. (2) lit. “d” din O.U.G.
nr. 57/2019) sunt prezenti 7 consilieri locali.
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul-verbal al sedintei ordinare
din data de 31.10.2019 cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de
sedinta si secretarul general al comunei, proces-verbal postat pe pagina de internet si
avizierul primariei comunei Breaza, judetul Buzau.
Cu 7 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul-verbal al sedintei ordinare
din data de 31.10.2019.
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 6 puncte de pe ordinea de zi, care a fost completata cu inca 1 proiect
de hotarare suplimentar si anume:
1. Proiect de hotarare pentru revocarea H.C.L. nr. 115/31.10.2019 privind darea
in folosinta gratuita a Cabinetului de Stomatologie.
Cu 7 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma suplimentata.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, propune inceperea discutarii
proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi.
Este pus in discutie « Proiectul de hotarare privind aprobarea actului aditional
nr. 6364/07.11.2019 la contractul de mandat nr. 505/2014 incheiat cu
administratorul S.C. AQUA Breaza S.R.L.». Se da citire proiectului de hotarare. Se
prezinta anexa la acesta. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, face precizari
- in urma controlului Camerei de Conturi Buzau la S.C. AQUA Breaza S.R.L. s-a
constatat ca indemnizatiei acordate administratorului S.C. AQUA Breaza S.R.L. i-a
fost adaugat sporul de vechime, iar potrivit legii indemnizatia este singura forma de
plata ce se poate acorda administratorului. Prin urmare se propune modificarea
acestei indemnizatii prin majorarea acesteia ca urmare a includerii tuturor
drepturilor de natura salariala, astfel incat indemnizatia stabilita de consiliul local sa
ramana singurul drept de natura salariala al administratorului din statul de plata. Dl.
Bogza Viorel, viceprimarul comunei Breaza, il propune pe dl. Badina Ioan in
vederea semnarii actului aditional mentionat mai sus.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 7 de voturi pentru.
In continuare, dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri « Proiectul de hotarare privind repartizarea profitului net al S.C.
AQUA Breaza S.R.L. aferent anilor 2014-2018». Dl. consilier Badina Ioan da citire
proiectului de hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, face precizari in urma controlului Camerei de Conturi Buzau la S.C. AQUA Breaza S.R.L. s-a
constatat ca in perioada 2014-2018 S.C. AQUA Breaza S.R.L. nu a solicitat
repartizarea profitului net al acesteia in conditiile legii. Prin urmare se impune
indreptarea acestei situatii. Da citire anexei la proiectul de hotarare, prezinta profitul
S.C. AQUA Breaza S.R.L. in perioada 2014-2018 si precizeaza suma ce trebuie
restituita Consiliului Local al Comunei Breaza.
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Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 7 de voturi pentru.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, supune atentie domnilor
consilieri punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv « Prezentarea Referatului nr.
6290/04.11.2019 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier local al d-lui. Lache Constantin». Se da citire
referatului constatator. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei,
care ofera precizari cu privire la prevederile legale referitoare la incetarea de drept a
mandatului de consilier local inainte de durata normale, constatarea vacantarii
locului de consilier local si validarea urmatorului supleant.
Dl. consilier Badina Ioan, presedintele sedintei, trece la punctul 5 de pe ordinea
de zi, respectiv « Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a
mandatului de consilier local al d-lui. Lache Constantin si vacantarea locului de
consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Breaza». Se da citire
proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei,
precizeaza ca in baza referatului constatator prezentat anterior, a fost inctomit
prezentul proiect de hotarare. Dupa aprobare acesta va fi comunicat d-lui. Lache
Constantin care are dreptul de a-l contesta in 10 zile de la comunicare. Dupa aceast
termen va fi solicitata confirmarea urmatorului supleant si va fi intocmit proiectul de
hotarare pentru validarea acestuia.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 7 de voturi.
Mai departe dl. consilier Badina Ioan abordeaza punctul suplimentar de pe
ordinea de zi, respectiv « Proiectul de hotarare pentru revocarea H.C.L. nr.
115/31.10.2019 privind darea in folosinta gratuita a Cabinetului de Stomatologie ».
Se da citire proiectului de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al
comunei, precizeaza ca, in urma reexaminarii art. 362 alin. (2) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, s-a constatat ca in categoria persoanelor
juridice fara scop lucrativ nu intra si cabinetele medicale, intrucat, desi medicul
stomatolog are o activitate de utilitate publica si nu obtine in urma activitatii sale un
produs sau o marfa, totusi acesta desfasoara o activitate in urma caruia obtine un
profit. Pentru aceste considerente se propune revocarea H.C.L. nr. 115/31.10.2019
privind darea in folosinta gratuita a Cabinetului de Stomatologie si demararea
procedurii in vederea inchirierii acestui spatiu.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si aprobat cu 7 de voturi.
La ultimul punct de pe ordinea de zi “Alte probleme ale activitatii curente” nu
se ridica probleme pe ordinea de zi.
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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