
ROMANIA 
JUDETUL   BUZAU 
COMUNA  BREAZA 

 

DISPOZITIA  NR. 20 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Breaza in 

sedinta ordinara pe luna ianuarie 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. 446/23.01.2018. 
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 Breaza, jud. Buzau 
in sedinta ordinara pe data de 30.01.2018 ora 1500 la sediul 
Primariei Breaza cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare ; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni 

si de lucrari de interes local pe anul 2018; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei 

Breaza pe anul 2018; 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii 

pe anul 2018; 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de 

venituri proprii si cheltuieli pentru serviciul “CONSILIUL 
LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 
2018; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si 
statului de functii ale serviciului “CONSILIUL LOCAL 
BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” pe anul 2018; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Anuale 
de Achizitii publice a serviciului “CONSILIUL LOCAL 
BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” in anul 2018 ; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.C. 
Aqua Breaza S.R.L. pe anul 2018; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si 
statului de functii ale S.C. Aqua Breaza S.R.L. pe anul 
2018; 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea actului 
aditional nr. 28/03.01.2018 la contractul de mandat nr. 



505/2014 incheiat cu administratorul S.C. Aqua Breaza 
S.R.L.;  

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

12. Proiect de hotarare organizarea, gestionarea, 
exploatarea, finantarea si controlul functionarii 
serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna 
Breaza, judetul Buzau; 

13. Proiect de hotarare infiintarea si organizarea 
serviciului „Consiliul Local Breaza - Serviciul 
Salubrizare”, serviciu public de interes local, specializat, 
cu personalitate juridica, organizat in subordinea 
Consiliului Local al comunei Breaza, judetul Buzau; 

14. Proiect de hotarare privind infiintarea ASOCIAŢIEI 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUZAU-VEST si 
aprobarea participarii comunei Breaza in calitate de 
membru fondator la constituirea A.D.I. Buzau-Vest; 

15. Proiect de hotarare pentru scoaterea definitiva din 
circuitul agricol a unei suprafete de 53,76 mp pasune 
situata in satul Breaza, com. Breaza, jud. Buzau, aflata 
in domeniul public al comunei Breaza;  

16. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii 
postului de « secretar III S (0,50 norma), administrator 
financiar III S (0,25 norma) si bibliotecar I M (0,25 
norma) » in « secretar II S (0,50 norma), administrator 
financiar II S (0,25 norma) si bibliotecar I A M (0,25 
norma)» din cadrul Scolii Gimnaziale Breaza, com. 
Breaza, jud. Buzau ; 

17. Alte probleme ale activitatii curente. 
 Art. 2 : Secretarul Primariei Breaza va aduce la 

cunostinta persoanelor si institutiilor interesate prezenta 
dispozitie. 

 
                         PRIMAR, 

                     ADRIAN DRUGA 
  

                          
                                                         AVIZAT, 

                                                 CARMEN UNGUREANU 
 
 

BREAZA 
DATA  23.01.2018 
 


