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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 

 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi, 10.12.2019, orele 08.30, cu ocazia sedintei extraordinare 

a Consiliului Local al Comunei Breaza 

  

 Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 243 din 06.12.2019 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 10 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti : dl. 

Mocanu Eugen si dl. Stoica Ionut Cornel. 

 La sedinta participa, fara drept de vot, domnul Adrian Druga, primarul 

comunei Breaza si d-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei.

 Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica in termen legal 

de catre d-na. Ungureanu Carmen, secretarul comunei, prin intermediul 

avizierului si pagina de internet si cuprinde urmatoarele: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 

2. Proiect de hotarare privind anularea majorărilor de întârziere pentru 

obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în 

condițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale; 

3. Proiect de hotarare privind validarea prelungirii contractului 

individual de munca pe perioada determinata al d-nei. Bogza Florica, 

referent casier IA in cadrul serviciului « Consiliului Local Breaza - 

Serviciului Apa-Canal » ; 

4. Proiect de hotarare privind validarea detasarii in interesul serviciului 

al d-lui. Georgescu Marian de la serviciul « Consiliului Local Breaza - 

Serviciul Apa-Canal » la U.A.T. Comuna Breaza - Compartimentul 

«Personal Administrativ»; 

5. Proiect de hotarare privind modificarea evidentei fiscale curente 

organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau ; 

6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Comunei Breaza pe 

anul 2019; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 

30.09.2019; 

8. Alte probleme ale activitatii curente. 

 Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Breaza 

sunt deschise de catre domnul Adrian Druga, primarul comunei, care anunta 

ca sedinta este legal constituita, fiind convocata in termen legal prin 
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dispozitie, apoi anunta cvorumul sedintei. Din numarul total de 10 membri ai 

Consiliului Local sunt prezenti 8. 

 Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al 

sedintei ordinare din data de 28.11.2019, cu mentiunea ca acesta a fost 

semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul general al comunei, 

proces verbal afisat si la sediul Primariei comunei Breaza, judetul Buzau. Cu 

8 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare 

din data de 28.11.2019 in forma prezentata. 

 In continuare, domnul Adrian Druga, primarul comunei Breaza, 

adreseaza rugamintea domnului Badina Ioan, presedintele sedintei, sa preia 

conducerea lucrarilor. 

 Domnul Badina Ioan, presedintele sedintei supune votului celorlalti 

consilieri cele 8 puncte de pe ordinea de zi. 

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

prezentata.  

 Dl. Badina Ioan, presedintele sedintei, da citire celui de-al doilea 

punct de pe ordinea de zi, respective “Proiect de hotarare privind anularea 

majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 

datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor 

facilități fiscale”. Se da citire proiectului de hotarare si se acorda cuvantul d-

nei. Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei, care precizeaza ca s-

a depus o cerere pentru beneficierea prevederilor O.G. nr. 6/2019. Potrivit 

acesteia se pot anula penalitatile pentru debitul pana la 31.12.2019 daca se 

achita integral pana la data curenta a intregului debit principal. 

Reglementarile se pot aplica si la nivelul organului fiscal local daca se 

aproba de catre Consiliul Local. Intrucat cererile si notificarile prevazute de 

lege se pot depune numai pana la 15.12.2019, s-a impus convocarea 

consiliului local in sedinta de urgenta. Se prezinta anexa la proiectul de 

hotarare. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 

este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 6 voturi pentru si 2 

abtineri (dl. Ene Luca si dl. Bondrea Constantin Cristian). 

In continuare, dl. Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei 

domnilor consilieri “Proiectul de hotarare privind validarea prelungirii 

contractului individual de munca pe perioada determinata al d-nei. Bogza 

Florica, referent casier IA in cadrul serviciului « Consiliului Local Breaza - 

Serviciului Apa-Canal »”. Se da citire proiectului de hotarare. Se acorda 

cuvantul d-nei. Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei, care 

precizeaza ca d-na. Bogza Florica a depus cerere de prelungire a contractului 

individual de munca cu inca un an, atat cat mai este permis de prevederile 

Codului Muncii, cerere aprobata de dl. Croitoru Marcel, administratorul 
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serviciului. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 

supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 7 voturi pentru si 1 abtinere 

(dl. Ene Luca). 

Mai departe, dl. Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei 

domnilor consilieri “Proiect de hotarare privind validarea detasarii in 

interesul serviciului al d-lui. Georgescu Marian de la serviciul « Consiliului 

Local Breaza - Serviciul Apa-Canal » la U.A.T. Comuna Breaza - 

Compartimentul «Personal Administrativ»”. Se da citire proiectului de 

hotarare si se acorda cuvantul d-lui. Adrian Druga, primarul comunei 

Breaza, care precizeaza ca saptamana trecuta a fost montata o pompa pentru 

modernizarea sistemului de alimentare cu apa. Investitia este a consiliului 

local, nu a serviciului “Consiliul Local Breaza-Serviciul Apa-Canal”. Este o 

pompa cu parametri superiori fata de cea veche, iar cei care au montat-o ne-

au recomandat sa fie manipulata de o persoana specializata, cu atat mai mult 

cu cat beneficiem de o garantie de 2 ani. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 

este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru. 

Dl. Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 

consilieri “Proiectul de hotarare privind modificarea evidentei fiscale 

curente organizate la nivelul com. Breaza, jud. Buzau .”. Se da citire 

proiectului de hotarare.  D-na. Ungureanu Carmen, secretarul general al 

comunei, precizeaza ca amenzile, in cazul decesului unui contribuabil, nu 

trec asupra succesorilor sai. Prin urmare, se impune scaderea acestora din 

evidenta fiscala curenta organizata la nivelul comunei, in cazul de fata fiind 

vorba de 400 lei. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 

este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru. 

Dl. Badina Ioan, presedintele sedintei, trece la punctual 6 de pe 

ordinea de zi, respectiv  “Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 

Comunei Breaza pe anul 2019”. Se da citire proiectului de hotarare si se 

prezinta adresa A.J.F.P. Buzau prin care se retrage suma de 9.000 lei. Dl. 

Primar prezinta anexa la proiectul de hotarare. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 

este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 8 voturi pentru. 

Dl. Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 

consilieri punctual 7 de pe ordinea de zi - “Proiect de hotarare privind 

aprobarea executiei bugetare la 30.09.2019”. Se da citire proiectului de 

hotarare. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prezinta anexa la 

proiectul de hotarare si ofera explicatii. 

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

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

curente” au fot ridicate urmatoarele probleme pe ordinea de zi: 

1. Se da citire cererii Scoli Gimnaziale Breaza pentru aprobarea sumei 

de 3212 lei reprezentand naveta cadrelor didactice pe lunile iulie- 

octombrie. Se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru. 

2. Se da citire cererii d-nei. Toma Georgeta privind acordarea unui ajutor 

social de urgenta. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, 

prezinta documentele justificative, ancheta sociala si propune suma de 

2.000 lei. Se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru. 

3. Se da citre cererii d-lui. Gaspor Cristi care doreste inchirierea pe o 

perioada de 5 ani a halei pietei. Dl. Adrian Druga, primarul comunei 

Breaza, precizeaza ca s-a informat la AFIR Constanta si ne aflam inca 

in perioada de monitorizare pana aprox. in luna iunie 2020. Se poate 

inchiria fara a se aduce modificari asupra destinatiei sale. Chiriasul va 

plati impozit pe teren si cladire, chirie, chiria pentru utilaje daca este 

cazul. Se supune la vot si se obtin 3 voturi pentru, 4 abtineri (dl. 

Badina Ioan, dl. Chelaru Eduard, dl. Dobre Lucian si dl. Botea Vasile) 

si 1 vot impotriva (dl. Ene Luca). 

 In incheiere, dl. 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,       SECRETAR GENERAL, 

           BADINA IOAN                                 UNGUREANU CARMEN 

 


