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DISPOZITIA  NR. 151 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Breaza in 

sedinta ordinara pe luna iunie 2018 
 
 

 Primarul comunei Breaza, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 

 Prevederile art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind 
Administratia Publica Locala, republicata; 

 Referatul secretarului comunei nr. 3926/22.06.2018. 
In temeiul art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administratia Publica Locala, republicata, cu completarile si 
modificarile ulterioare  

 

DISPUNE: 
 

          Art. 1 : Se convoaca Consiliul local al com. Breaza, jud. 
Buzau in sedinta ordinara pe data de 28.06.2018 ora 1600 la 
sediul Primariei com. Breaza cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea voucherelor de vacanta salariatilor S.C. 
Aqua Breaza S.R.L.; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de 
venituri proprii si cheltuieli pentru “CONSILIUL LOCAL 
BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE” pe anul 2018; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea „Politicii de 
securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal la 
nivelul U.A.T. comuna Breaza”; 

5. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 
58/21.07.2016 privind înfiinţarea şi organizarea 
serviciului “CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL 
APĂ-CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, 
cu personalitate juridică, organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei BREAZA, judeţul Buzău; 

6. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 
99/26.11.2015 privind aprobarea cotei maxime lunare de 
combustibili pentru autoturismul aflat in dotarea U.A.T. 
com. Breaza si a cheltuielilor pentru actiunile de 
protocol; 



7. Proiect de hotarare privind privind modificarea evidentei 
fiscale curente organizate la nivelul com. Breaza, jud. 
Buzau ; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor in vederea 
acordarii  de premii pentru elevi; 

9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2018; 

10. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 
91/27.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018; 

11. Proiect de hotarare privind actualizarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare a 
aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza; 

12. Alte probleme ale activitatii curente. 
 Art. 2 : Secretarul U.A.T. comuna Breaza va aduce la 

cunostinta persoanelor si institutiilor interesate prezenta 
dispozitie. 

 
 
                         PRIMAR, 

                      ADRIAN DRUGA   
 
 
                        

                                                         AVIZAT, 
                                                 UNGUREANU CARMEN 
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