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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi, 19.12.2019, orele 15.00, cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Breaza 
  

 Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 247 din 13.12.2019 a 

Primarului comunei Breaza, a fost convocata sedinta ordinara a Cosiliului 

Local al comunei Breaza. 

 La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali, din 

totalul celor 10 consilieri din componenta Consiliului Local. Invitat : dl. 

Mocanu Victor Marin in vederea validarii mandatului sau. 

 La sedinta participa, fara drept de vot, domnul 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 comunei, prin intermediul 

avizierului si paginii de internet si cuprinde urmatoarele: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile 

ale impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, a 

amenzilor pentru anul 2020; 

3. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local Breaza ; 

4. Proiect de hotarare privind  insusirea referatului de disponibilizare a 

unor active fixe si obiecte de inventar ; 

5. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 108/31.10.2019 

privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a serviciului 

“Consiliul Local Breaza - Serviciul Salubrizare” in anul 2020; 

6. Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta  al Comunei Breaza, judetul Buzau, Tip V1, pentru 

interventia in situatii de urgenta ; 

7. 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 dispozitie, 

apoi anunta cvorumul sedintei. Din numarul total de 10 membri ai 

Consiliului Local sunt prezenti 10. 

 Se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al 

sedintei extraordinare din data de 10.12.2019, 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 

10 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei 

extraordinare din data de 10.12.2019 in forma prezentata. 
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 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 7 puncte de pe ordinea de zi, care a fost suplimentata cu inca 

3 proiecte de hotarari, astfel: 

1. Proiect de hotarare privind validarea urmatorului supleant in functia de 

consilier local al Consiliului Local al Comunei Breaza, judetul Buzau ; 

2. Proiect de hotarare privind validarea detasarii in interesul serviciului al 

d-lui. Nedelcu Viorel Gigel de la serviciul « Consiliului Local Breaza - 

Serviciul Apa-Canal » la serviciul « Consiliului Local Breaza - Serviciul 

Salubrizare »; 

3. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant  preuniversitar de stat din raza teritoriala a Comunei Breaza, 

judetul Buzau. 

    Cu 10 voturi pentru, domnii consilieri aproba ordinea de zi in forma 

suplimentata.  

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

punct de pe ordinea de zi, respectiv “Proiectul de hotarare privind stabilirea 

nivelurilor valorilor impozabile ale impozitelor, taxelor locale si a altor taxe 

asimilate acestora, a amenzilor pentru anul 2020”. Se da citire proiectului de 

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

prezinta pe scurt anexele la proiectul de hotarare. D-na. Ungureanu Carmen, 

secretarul general al comunei, precizeaza ca acestea au fost indexate in luna 

aprilie cu indicele inflatiei de 4,6% astfel cum a fost publicat pe site-ul MFP. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 

este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru. 

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

domnilor consilieri “Proiectul de hotarare privind desemnarea presedintelui 

de sedinta al Consiliului Local Breaza ”. Se da citire proiectului de hotarare. 

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

care precizeaza ca incepand cu luna ianuarie trebuie desemnat pentru 

urmatoarele trei luni un nou presedinte de sedinta. Dl. Bogza Viorel il 

propune pe dl. Bondrea Constantin Cristian. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 

supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru. 

Dl. Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 

consilieri “Proiectul de hotarare privind insusirea referatului de 

disponibilizare a unor active fixe si obiecte de inventar ”. Se da citire 

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

comunei Breaza, care face precizari si prezinta anexa la proiectul de 

hotarare. Se impune predarea catre un reciclator autorizat a diverselor active 

sau obiecte de inventar nefunctionale (imprimante vechi, monitoare, unitati 

desktop, tastaturi si mouse-uri vechi, etc), care la acest moment ocupa inutil 
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spatiul de depozitare al primariei. Aceasta va fi o actiune la nivelul intregii 

comune si avea si avantajul de a creste cantitatea de deseuri reciclabile la 

nivelul comunei. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 

este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru. 

Dl. Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 

consilieri “pentru modificarea H.C.L. nr. 108/31.10.2019 privind aprobarea 

Strategiei Anuale de Achizitii Publice a serviciului “Consiliul Local Breaza - 

Serviciul Salubrizare” in anul 2020”. Se da citire proiectului de hotarare.  D-

na. Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei, precizeaza ca la 

aprobarea initiala a aprobarii  Strategiei Anuale de Achizitii Publice a 

serviciului “Consiliul Local Breaza - Serviciul Salubrizare” pentru anul 2020 

nu a fost luat in considerare necesitatea prelungirii unor contracte (pentru 

depunerea deseurilor la depozitul sau la statia de sortare, ecarisaj). 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 

este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru. 

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

de zi, respectiv  “Proiectul de hotarare privind infiintarea Serviciului 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta  al Comunei Breaza, judetul Buzau, Tip 

V1, pentru interventia in situatii de urgenta”. Se da citire proiectului de 

hotarare si se prezinta anexele la acesta. D-na. Ungureanu Carmen, 

secretarul general al comunei, face precizari asupra noilor reglementarilor 

legale in domeniu – Ordinul 75/2019. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 

este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru. 

Dl. Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei domnilor 

consilieri primul punct suplimentar al ordinii de zi - “Proiectul de hotarare 

privind validarea urmatorului supleant in functia de consilier local al 

Consiliului Local al Comunei Breaza, judetul Buzau ”. Se da citire 

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

comunei, precizeaza ca se va constitui comisia de validare desemnata in 

cadrul sedintei de constituire a consiliului local, care va analiza dosarul d-

lui. Mocanu Victor Marin. Acesta este urmatorul supleant pe listele 

electorale PSD ca urmare a incetarii de drept a mandatului de consilier local 

al d-lui. Lache Constantin. Dupa analizarea dosarului si intocmirea 

procesului-verbal de catre comisia de validare, dl. Badina Ioan il invita pe dl. 

Mocanu Victor Marin sa depuna juramantul. Dupa depunerea juramantului, 

dl. Mocanu Victor Marin semneaza si  preia un exemplar al acestuia. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare 

este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru. 

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

domnilor consilieri cel de-al doilea punct suplimentar al ordinii de zi - 

“Proiectul de hotarare privind validarea detasarii in interesul serviciului al d-

lui. Nedelcu Viorel Gigel de la serviciul « Consiliului Local Breaza - 
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Serviciul Apa-Canal » la serviciul « Consiliului Local Breaza - Serviciul 

Salubrizare »”. Se da citire proiectului de hotarare. Dl. Druga Adrian, 

primarul comunei, face precizari cu referire la lipsa de personal din cadrul 

serviciului de salubrizare, dar si la obligatiile de colectare selectiva si 

obiectivele prevazute de lege ce trebuie atinse. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 

supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru. 

Spre final, dl. Badina Ioan, presedintele sedintei, supune discutiei 

domnilor consilieri cel de-al treilea punct suplimentar al ordinii de zi - 

“Proiectul de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant  preuniversitar de stat din raza teritoriala a Comunei Breaza, 

judetul Buzau”. Se da citire proiectului de hotarare si anexei la acesta. D-na. 

Ungureanu Carmen, secretarul general al comunei, precizeaza ca proiectul 

de hotarare a fost intocmit in luna septembrie si a fost inaintat la ISJ Buzau 

cu solicitarea de emitere a avizului favorabil pentru propunerea primariei. 

Acest aviz a fost primit in data de 16.12.2019 fapt ce a determinat includerea 

sa pe ordinea de zi a sedintei. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este 

supus votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 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 1893  lei reprezentand naveta cadrelor didactice pe luna noiembrie. 

Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru. 

2. Se da citire cererii d-lui. Ganea Viorel privind acordarea unui sprijin 

pentru renovarea locuintei. Dl. Adrian Druga, primarul comunei 

Breaza, propune acordarea unor materiale de constructii refolosibile 

rezultate din lucrarile de reabilitare a Caminului Cultural Breaza. Se 

supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru. 

 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 

 


