
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
Breaza, desfăşurată în data de 13 februarie 2019 cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere. 
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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31 ianuarie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a 
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.114/25.01.2019 a Primarului orașului 
Breaza,  conform   Legii   nr.215/2001   privind   administraţia   publică   locală, republicată, modificată  şi 
completată.   

La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl.Gheorghe Richea, Secretarul oraşului – dna. 
Maria-Cătălina Goran, Consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga și Șef Serviciu APL - 
dna.Geanina Toader. 

Dna.preşedintă declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  31 ianuarie 2019. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 14 consilieri, din totalul de 17, 

lipsesc: dna.Anton Mădălina, dl.Bogdan Gabriel şi dra.Bran Alexandra. 
Doamna preşedintă solicită ca înainte de a supune la vot ordinea de zi să dea cuvântul  domnului 

comandant al Poliţiei oraşului Breaza şi cetăţenilor prezenţi în sală. 
Dl.Subcomisar Bogdan Stoican:” Am solicitat dlui.primar să-mi permită să particip astăzi la şedinţa 

Consiliului local pentru a prezenta activitatea desfăşurată de colegii mei în cursul anului 2018. În prezent la 
Poliţia oraşului Breaza şi posturile de poliţie arondate Adunaţi şi Talea, îşi desfăşoară activitatea un număr 
de 20 lucrători, dintr-un total de 27 de funcţii, iar media de vârstă la nivelul subunităţii este de aproximativ 38 
de ani. 

La nivelul subunităţii există 2 funcţii de ofiţer libere (Investigaţii criminale şi Ordine publică), o funcţie 
de agent de siguranţă publică, o funcţie de agent proximitate, o funcţie de ajutor şef de post – Postul de 
poliţie Adunaţi,  o funcţie de Şef de post – Postul de poliţie Talea, cât şi funcţia de Şef al Poliţiei oraşului 
Breaza, în prezent ocupată prin împuternicirea subcomisarului Stoican Bogdan. 

La începutul anului 2018, au fost stabilite 4 priorităţi în domeniu, ce au fost structurate sub forma 
unor programe de prevenire: 

1. La nivel naţional: 
- Delicvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor; 
- Infracţiunile de furt; 
- Infracţiunile comise cu violenţă; 
- Infracţiuni contra patrimoniului. 

2.  Au fost derulate şi iniţiative proprii, prin activităţi desfăşurate exclusiv în teren: 
- Prevenirea faptelor antisociale în zona şcolilor; 
- Prevenirea tâlhăriilor stradale; 
- Prevenirea faptelor antisociale în zona unităţilor de alimentaţie publică. 

Avem un dosar penal privind o cercetare de purtare abuzivă în cadrul clasei a III-a, la  
dna.Moise Magdalena. Poliţiştii de proximitate au consiliat şi conciliat părţile în 176 de situaţii reuşindu-se ca 
pe parcvursul acestei perioade stările conflictuale existente să nu degenereze în fapte cu violenţă. 

Analizând situaţia operativă, la nivelul subunităţii şi posturilor arondate, în anul 2018,  
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, fenomenul infracţional înregistrează scăderi la lucrările 
sesizate, respectiv cu 23,53% în mediul urban şi creşteri cu 38,89% în mediul rural. 

Tot în cadrul raportului sunt prezentate lucrările sesizate, în număr de 245, din care: în mediul urban 
195, iar în mediul rural 50. Infracţiunile constatate = 264, din care: în mediul urban 218, iar în mediul rural 46. 

Obiectivele şi priorităţile pentru anul 2019 sunt: 



1. Siguranţa cetăţeanului: 
- Siguranţa stradală; 
- Siguranţa mediului şcolar; 
- Siguranţa traficului rutier. 

2. Asigurarea mediului de afaceri: 
- Combaterea evaziunii fiscale; 
- Recuperarea prejudiciului. 

3.  Creşterea calităţii serviciului poliţienesc: 
- Creşterea nivelului calitativ în domeniul muncii informative şi cel al cercetării penale; 
- Perfecţionarea pregătirii profesionale a poliţiştilor, îndeosebi în domeniul legislaţiei penale 

modificate. 
Obiectivele şi priorităţile vor fi adaptate odată cu apariţia noilor documente de  

lucru. 
 Mâine o să înaintez o situaţie cu toţi lucrătorii Poliţiei oraşului Breaza, pe compartimente şi cu 
numărul de telefon, ca să aveţi şi dvs.o evidenţă a lor şi să ştiţi fiecare unde îşi desfăşoară  activitatea. 
De asemenea, şi numărul meu de telefon, care este deschis pentru orice solicitare a dvs.” 

Raportul de activitate al Poliţiei oraşului Breaza va fi arhivat la dosarul de şedinţa. 
Dl.Cîrtoaje:”Domnule comandant, vă mulţumim pentru prezenţa dvs. şi pentru faptul că sunteţi în 

oraş şi vă desfăşuraţi activitatea. Aţi spus că aveţi 7 posturi în minus. Să înţeleg că nu sunt cadre care pot 
ocupa aceste posturi? De ce acest deficit?” 

Dl.subcomisar:”Deficitul la nivelul Inspectoratului este undeva la 30%, prioritar este mediul rural, 
prioritare mai sunt şi alte funcţii de la nivelul inspectoratului. Am mers la inspectorat pentru angajarea unei 
fete la compartimentul proximitate (deoarece în anul 2022 se vor pensiona 2 lucrători), intenţionez să aduc 
pe cineva să înveţe şi să se acomodeze pentru că întinderea este foarte mare. Mi-au cerut raport şi ulterior 
acesta a fost respins, deoarece a fost direcţionată către Comarnic şi fata respectivă a refuzat. Toate ţin de 
judeţ, am încercat de fiecare dată să aduc oameni şi în special tineri pe care să ne putem baza în perioada 
următoare. 

Dl.Toader:” Domnule comandant, am două probleme:1. Accidente cu morţi pe raza oraşului Breaza, 
au fost?” 

 
Dl.subcomisar:”Două accidente cu victime. Marina Marcel pe data de 17 decembrie 2018 aflându-se 

sub influenţa băuturilor alcoolice (iniţial accidentul nu a fost mortal, dar ulterior din cauza unor complicaţii 
victima a decedat) şi al doilea a fost pe DN1, dar ne-a fost atribuit nouă cu toate că trebuia poliţiştilor de la 
DN1.” 

 Dl.Toader:”2.Dosarul penal de la clasa a III-a la ce se referă şi dacă a fost finalizat.” 
Dl.subcomisar:”Nu s-a finalizat, cercetările se fac în continuare de un lucrător de la proximitate, se 

lucrează sub supravegherea unui procuror. Procurorul este cel care spune ce trebuie să mai facem, să 
completăm în cadrul urmăririi penale, la final se dă soluţie procedurală şi se comunică părţii vătămate. Este 
vorba despre o familie în care copiii stau singuri de luni până vineri, iar părinţii sunt acasă de vineri până 
duminică după amiază. Copilul care anul acesta este în clasa a IV-a, are acces la internet şi limbajul la 
şcoală este unul foarte grav. Am discutat cu dna.director, am încheiat şi un proces-verbal acum 10 zile, i-am 
adus la cunoştinţă că în unitatea de învăţământ noi nu putem să intervenim, dar am rugat-o să se 
întocmească procese-verbale cu semnele şi limbajul folosit de acest copil, pentru că-i strică şi pe ceilalţi. La 
dna.Moise în clasă sunt cei mai mulţi elevi, 37. Datorită părinţilor care fac reclamaţii şi celorlalţi părinţi le este 
frică să ia atitudine. Şi părinţilor şi cadrelor didactice din şcoală. Au făcut plângere la IPJ Prahova, la 
televiziune. Copilul este foarte deştept, cântă la pian, vorbeşte o limbă străină, numai că dacă are grijă de el 
o mătuşă, i se permite să se uite la toate trăzneile pe internet.  

Dl.Preoteasa:”Cine montează semnele de circulaţie?” 
Dl.subcomisar:”Compartimentul rutier din cadrul Poliţiei oraşului Breaza emite avizul, dar montarea 

acestor semne de circulaţie intră în sarcina Consiliului Local.” 



Dl.Preoteasa:”Domnule primar, în dreptul imobilului fostului primar trebuie amplasată o oglindă, 
strada fiind îngustă nu ai vizibilitate.” 

Dl.Primar:”A fost într-o perioadă montat un indicator „accesul interzis maşinilor cu tonaj greu, dar o 
să montăm şi oglindă. 

Îi mulţumesc domnului comandant că a avut amabilitatea să participe la această şedinţă. Aţi auzit, 
are deficit de personal şi împreună am încheiat un parteneriat în sensul că poliţiştii de la ordine publică merg 
împreună la schimbul II şi III cu lucrătorii din cadrul Poliţiei oraşului Breaza, formând echipe mixte. Şi noi 
avem deficit, am transferat un baiat de la pază la dl.Necula (a plecat cineva şi ca să nu angajez am găsit 
posibilitatea să transfer pe cineva acolo), iar un băiat care făcea pază la Şcoala de la Breaza de Sus este în 
spital, l-am dus astăzi la Bucureşti şi este într-o stare foarte gravă, medicii nu-i dau prea multe şanse. Anul 
trecut am alocat bani pentru achiziţionarea camerelor de supraveghere, care ajută Poliţia Naţională, dar şi pe 
noi. Anul acesta am prins toată suma în buget, 4,5 miliarde lei şi când va trebui să obţinem avizul de la 
Poliţia judeţeană poate dl.comandant ne ajută să-l obţinem mai repede. ” 

Dl.subcomisar:”Personal o să merg la Ploieşti pentru obţinerea avizului proiectului.” 
Dl.Primar:”Sper să avem o colaborare bună şi vă aşteptăm peste 6 luni să participaţi din nou la 

sedinţa de consiliu, deoarece după cum vedeţi avem multe probleme care trebuie discutate şi consider că 
prevenţia este mult mai bună decât infracţionalitatea.” 

Dl.subcomisar:”Vă mulţumesc pentru invitaţie, ştiu că anul trecut ne-am propus ca în şedinţele de 
comisie de ordine publică, lunar să ne întâlnim şi să discutăm diferite aspecte, proiecte, propuneri. Dacă 
sunteţi de acord, sunt deschis ori de câte ori lunar aveţi această şedinţă, este una din atribuţiile mele şi voi 
veni în şedinţele consiliului local de câte ori am posibilitatea.”  

Dl.Cîrtoaje:” Data trecută am discutat de maşinile care sunt parcate neregulamentar pe stradă. Sunt 
situaţii în anumite zone ale oraşului şi în intersecţii unde sunt parcate maşinile neregulamentar. Cred că ar 
trebui făcută puţină ordine pe zona aceasta.” 

Dl.subcomisar:”Cred că poliţia locală poate acţiona pe aceste zone. La nivelul poliţiei oraşului 
Breaza am realizat un program pentru astfel de situaţii, o să-l dotez şi cu un aparat foto.” 

Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate. (min.18:00). 
Dl.Comisar:”Îmi doresc ca într-o şedinţa a comisiei de ordine publică să discutăm aceste prevederi 

ale Legii nr.217/2003 modificată, violenţa domestică şi emiterea ordinului provizoriu de protecţie. Ce am 
putea face noi în comun. În lege spune clar, venim le discutăm, ulterior le şi prezentăm. Vă mulţumesc” 

Dna.preşedintă.”Vă mulţumim pentru prezenţă şi vă aşteptăm cu drag oricând aveţi posibilitatea să 
participaţi la şedinţele de consiliu.” 

Dl.Horia Boian:”Bună ziua, sunt antrepenor, am două companii, una la Constanţa, alta la Bucureşti, 
activitatea principală este consultanţa şi managementul pe fonduri europene, asta facem de aproximativ 6 
ani. Avem aproape 50 milioane euro luaţi pentru clienţii noştri şi lucrăm în principal cu companii mari. Avem 
un proiect aprobat care presupune investiţia unui complex hotelier. Investiţia totală se ridică undeva la 1 
milion de euro, din fonduri europene primim 50%, iar contractul de finanţare îl semnăm în luna februarie. Îmi 
pare rău că nu pot să vă fac o prezentare grafică să vă arăt ceea ce vom realiza. Vom face nişte bungaouri, 
cum probabil aţi văzut în Finlanda, cu izolaţie şi ne dorim să ajungem la capacitatea de cazare de 70 de 
locuri. Acest proiect trebuie să se realizeze anul acesta, avem această obligaţie prevăzută în contractul de 
finanţare pe care urmează să-l semnăm. Creăm cam 30-35 locuri de muncă, încă o obligaţie ca tot 
personalul să fie din localitate şi vom avea nevoie de susţinerea dvs. Avea nevoie de un teren. Terenul pe 
care-l am eu în proprietate privată are undeva la 2000 de metrii, iar noi avem nevoie de 5000-10000 de 
metrii pentru a face această desfăşurare. Pe lângă ceea ce oferim ca şi capacitate de cazare avem un 
restaurant, cu bucătărie, cu o capacitate de 100 de persoane şi dorim să atragem turişti pentru o cafea şi o 
masă bună, loc de joacă pentru copii pe care dorim să-l facem în sistem de after school, deoarece am 
înţeles că este o problemă cu grădiniţele şi vrem să punem la dispoziţie locuitorilor din Breaza această 
posibilitate. Cam acestea sunt investiţiile pe care dorim să le realizăm, le avem bugetate, le avem în plan şi 
trebuie să dăm drumul la treabă. Am avea nevoie de sprijinul dvs.” 



Dl.Primar:”Am avut o discuţie preliminară cu dl.Boian şi întotdeauna când cineva vine cu o idee sunt 
încântat. Cred că ar fi fost bine să ne aduceţi un plan de afaceri, este o idee frumoasă, m-am gândit deja 
unde s-ar putea realiza, dar pentru ceea ce se realizează  trebuie să vedem dacă necesită emiterea 
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, pentru că atunci terenul trebuie să fie intravilan. În 
intravilan nu avem teren. Aţi văzut că am primit o solicitare de teren pentru construirea unui spital şi acum 
facem demersuri pentru obţinerea unei suprafeţe de teren de la Colegiul Militar. Trebuie să purtăm discuţii cu 
reprezentanţii compartimentului urbanism să vedem dacă pentru aceste construcţii trebuie să obţinem 
documentele la care m-am referit mai sus. M-am gândit la terenul unde a fost exploatarea, spre Ograda. Mai 
aveam terenul din Plaiul tălii, dar acolo s-au realizat studii geo, topo şi nu se pot edifica construcţii.” 

Dl.Cîrtoaje:”Am înţeles că aveţi o suprafaţă de teren în Belia, intenţionaţi să realizaţi aceste 
construcţii acolo?” 

Dl.Horia Boian:”Dorim în zona urbană, oriunde în Breaza. Am venit cu dorinţa de a obţine ceva în 
parteneriat. Structurile pe care noi le realizăm sunt structuri metalice uşoare, un iglu de 40 mp se ridică la o 
înălţime de 4-7 metrii şi are 600 kg. Nu trebuie autorizaţie de construire pentru construcţiile uşoare. Ne dorim 
să realizăm o bază din lemn, o terasă, deoarece ne dorim ca oaspeţii noştri să-şi petreacă timpul şi afară.” 

Dl.Vintiloiu:”Horia, cel mai bine ar fi să vii cu o solicitare scrisă. Zona propusă de dl.primar este 
foarte bună.” 

Dna.Grădinaru:”Prezentarea făcută de domnul Boian este un plan de afaceri, investitiţia  1 milion de 
euro, 50% din fonduri europene, 50%  contribuţia antreprenorului, dorim să creăm 30-35 locuri de muncă şi 
70 locuri de cazare, practic este ceea ce-şi doreşte să realizeze. Ar fi util să se realizeze, deoarece între 30 
şi 35 de locuri de muncă, având în vedere situaţia Hidrojetului, consider că pentru problemele sociale din 
acest oraş, este un proiect bine venit. Având atâta experienţă în ceea ce privesc fondurile europene, poate 
prin tine putem să realizăm şi noi o accesare de fonduri la nivelul primăriei.” 

Dl.Horia Boian:”Colegii mei care lucrează în Bucureşti sunt din Poiana Câmpina şi vor să se întoarcă 
aici. Unul dintre igluri dorim să-l transformăm în biroul nostru zonal şi ar fi un avantaj pentru localitate.” 

Dna.Grădinaru:”Şi pentru noi această colaborare, acest parteneriat este de bun augur şi poate prin 
experienţa dvs.reuşim şi noi să atragem fonduri europene.” 

Dl.Horia Boian:”Voi monta acest iglu la mine în curte şi vă invit să-l vedeţi la sfârşitul lunii februarie, 
deoarece noi trebuie să începem testele pe el.” 

Dl.primar face o prezentare a ceea ce înseamnă fondurile europene la nivelul oraşelor pentru firmele 
mici şi mijlocii. 

Dl.Bercăroiu C:”Intenţiile sunt bune, dar care este şansa ca pe acel teren  să se poată realiza 
această investiţie într-un timp atât de scurt, pentru că acel teren este în extravilan. Zona este una dintre cele 
mai frumoase din Breaza, este o vedere de ansamblu a Văii Prahovei superbă.” 

Dl.Horia Boian:”Contractul de finanţare se semnează în luna februarie.” 
Dl.Bercăroiu C:”Noi dorim să-i dăm acel teren, dar putem doamna secretar?” 
Dna.secretar:”Trebuie să întrebăm la urbanism dacă necesită autorizare şi în funcţie de asta trebuie 

scos terenul din extravilan şi asta implică PUZ.” 
Dl.primar:”Acum suntem în fază de modificare a PUG-ului.” 
Dna.preşedintă:”Mulţumim frumos pentru prezenţă şi o să încercăm să vă susţinem.” 
Dl.Neagoe Iulian prezintă solicitarea privind închirierea sălii de sport pentru organizarea şi 

desfăşurarea expoziţiei de păsări de la sfârşitul lunii. S-a prezentat la această şedinţă, deoarece a înţeles că 
sunt probleme şi cererea dumnealui nu a ajuns unde trebuie. 

Domnul primar îi spune că cererea a ajuns unde trebuie, că pe ordinea de zi este un proiect de 
hotărâre privind modalitatea utilizării sălii de sport şi la sfârşitul lunii poate organiza expoziţia de păsări.  

Dra.Stanciu Nadia:”Ce s-a mai hotărât referitor la solicitarea mea?” 
Dna.preşedintă:”Probabil că aţi primit un răspuns din partea consiliului?” 
Dra.Stanciu Nadia:”da, am primit, dar termenul legal de punere în aplicare a sentinţei judecătoreşti a 

trecut. Ce aţi mai hotărât.” 



Dna.preşedintă:”Ştiţi că tot consiliu a fost de acord cu punerea în aplicare a sentinţei judecătoreşti 
însă noi nu avem dreptul de a stabili cine părăseşte consiliul local.” 

Dna.Goga:”Am primit răspunsul de la PSD Prahova la adresa prin care am solicitat să ne comunice 
dacă dumneavoastră mai sunteţi sau nu membru PSD. Nu s-a răspuns solicitării noastre, în schimb ne-au 
comunicat sentinţa civilă şi ordinul prefectului.” 

Dra.Stanciu:”Ce veţi face în privinţa aceasta?” 
Dl.Bercăroiu C:”Din punctul meu de vedere este ca noi Consiliul local nu putem, în baza Legii 

nr.215/2001 să dăm afară un consilier local.” 
Dl.Primar:”Prin sentinţă trebuia să se hotărască şi consilierul care trebuie să plece.” 
Dl.Vintiloiu:”Singura soluţie este ca Organizaţia PSD să facă o adresă către noi şi să spună că 

sunteţi membră PSD, dar şi cine trebuie să plece în momentul repunerii dvs.în funcţie.” 
Dna.Grădinaru:”S-a iniţiat proiect de hotărâre în care era stipulat consilierul care trebuie să plece. La 

şedinţa, în urma discuţiilor s-a venit cu amendament că trebuie să plece un alt consilier decât cel prevăzut în 
proiect. Noi nu putem, comform prevederilor legale,  să dăm afară un consilier şi cred că această problemă o 
poate rezolva numai Organizaţia PSD care poate spune, vine dra.Stanciu şi pleacă consilierul X. Aici mai 
este vorba şi ce aţi cerut dvs.la instanţă. Dacă aţi solicitat repunerea în drepturi, instanţa asta a făcut. În 
cererea de chemare în judecată trebuia să spuneţi exact ce s-a întâmplat, că urmare excluderii dvs.au venit 
alţi doi consilieri.”  

Dl.Toader îi solicită consilierului juridic să-i comunice drei.Stanciu Nadia răspunsul transmis de PSD 
Prahova la solicitarea formulată de Consiliul Local Breaza. 

Dna.preşedintă dă cuvântul dnei.secretar  pentru a supune la vot procesul-verbal. 
Dna.secretar:”Supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 18 decembrie 2018. 

Dacă sunt propuneri de modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă 
nu, cine este pentru, împotrivă se abţine cineva? – 12 voturi pentru şi 2 abţineri (dna.Neguţescu E. şi 
dna.Oprea D, deoarece nu au participat la şedinţa ordinară). 

- Supun la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 7 ianuarie 2019.  
Dacă sunt propuneri de modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă 
nu, cine este pentru, împotrivă se abţine cineva? – 9 voturi pentru şi 5 abţineri (dl.Bercăroiu Cătălin, Cîrtoaje 
Florin, Duţoiu Tonioara, dna.Oprea Dorina şi Postelnicu Ovidiu, deoarece nu au participat la şedinţa 
extraordinară). 

Dna.Neguţescu supune la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă. 
1.Proiect de hotărâre privind  utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetar al anului 2018;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
2.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 110/2017 privind stabilirea salariilor 

de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
oraşului Breaza şi serviciilor publice din subordine;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 

persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pentru anul 2019; 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii structuri organizatorice a Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă din oraşul Breaza şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestui serviciu;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului 

Breaza; 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 2 (două) spaţii comerciale 
(chioşcuri), în suprafaţă utilă de 2,70 mp/fiecare, situate în incinta staţiilor de transport în comun din oraşul 
Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 



7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 334 mp, situat în 
Breaza, str. Drum Nou, fn, nr. cadastral 25030 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilelor (teren şi construcţie) pe care este 

înfiinţat Parcul Industrial Breaza;  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor 
cu handicap; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
10. Proiect de hotărâre privind reglementarea modalităţii de utilizare a Sălii de sport din oraşul 

Breaza; 
Iniţiatori: mebrii Comisiei pentru agricultură, consilieri locali; 

11.Informare privirind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol gestionat prin Compartimentul 
agricol şi cadastru din aparatul de specialitate al Primarului, pentru semestrul II al anului 2018; 

Prezintă: secretar oraş; 
12. Raport privind activitatea asistenţilor personali din oraşul Breaza, desfăşurată în semestrul II al 

anului 2018; 
Prezintă: Toader Geanina, şef Serviciul APL 

13.Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;  
Prezintă: Goga Elena, consilier juridic; 

14. Întrebări şi interpelări. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  utilizarea în anul 2019 a 

excedentului bugetar al anului 2018;  
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

HCL nr. 110/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi serviciilor publice din subordine;  

Dna.Grădinaru:”Salariile le-am aprobat şi prima dată, am ţinut cont de solicitarea liderului de sindicat 
ca la o anumită categorie, în speţă la consilierul superior să mai lucrăm un pic şi când am spus să modificăm 
şi la referenţii superiori aţi spus la turul următor. A venit turul următor în 2018 şi nu s-a întâmplat nimic. Tot 
mi se spune că au norma de hrană ; pentru ca am spus ca sunt salarii mari, mi-am atras toată antipatia. Cât 
eram de iubită acum am devenit cea mai nesuferită. Nu am nimic cu nimeni, trebuie să înţelegeţi lucrul 
acesta, dar dna.Motoroiu, dacă esti lider de sindicat asta nu înseamnă că trebuie să fii mama numai pentru 
membrii de sindicat, trebuie să fii mama pentru toţi salariaţii. Indiferent că au normă de hrană, oamenii 
aceştia stau în ploaie, stau în frig, se duc noaptea în echipe mixte, lucrează sâmbetele şi duminicile când alţii 
stau acasă. Propun ca referenţilor superiori să le fie modificat coeficientul de la 1,7 la 1,8. Marina Marcel 
este un om care-şi face treaba, iar el are cel mai mic salariu. Poliţia locală lucrează sâmbăta şi duminica ,li 
se dă recuperare numai 8 ore şi nu dublu cum spune Codul muncii . Mai este şi problema  cu acea pauză de 
masă. Când s-a construit noul sediu al primăriei s-a făcut sala de mese. Domnule Meseşeanu, în momentul 
în care pauza de masă, conform Codului muncii este prinsă în programul de lucru, acest program este cel 
aferent instituţiei? Adică de 8 ore, inclusiv pauza de masă? Atunci nu trebuie să mai părăsesc incinta. Ne 
ducem în sala de mese cu pacheţelul şi mâncăm. Doamne fereşte, dă maşina peste el, cade şi îşi rupe 
piciorul, este accident de muncă?” 

Dl.Meseşeanu:”În Regulamentul de ordine internă poate să părăsească incinta cu voia şefului 
ierarhic superior.” 

Dna.Grădinaru:”Amendamentul meu este ca la referentul superior să se modifice coeficientul de la 
1,7 la 1,8.”  

Dl.Primar:”Prima dată când s-au aprobat coeficienţii şi consiliul local a spus întreX şi Y eu nu am 
apreciat pe nimeni. Fiecare şef de compartiment şi-a apreciat subalternii, am lasat la latitudinea fiecărui şef 



de compartiment să facă evaluarea atunci când trebuie. Nu poţi să-i creşti salariul decât după ce se face 
raportul de evaluare. Legea spune că negocierea salariului se face cu sindicatul şi cu patronatul.”  

Dna.Grădinaru:”Dar pentru cei care nu sunt în sindicat ei sunt reprezentaţi de o persoană 
desemnată de salariaţi.” 

Dl.primar:”Am probleme la Poliţia locală cu o persoană în ceea ce priveşte norma de hrană, care 
după cum ştiţi nu se impozitează, ia salariu 4.600 lei net, în condiţiile în care dl.Diaconu care este Şef 
Serviciu ADP şi Transport local are un salariu net de 3.600 lei. Un poliţist local cu studii superioare ajunge la 
5.000 lei” 

Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate (min.59). 
Dl.Bercăroiu C:”Pentru a nu mai exista atâtea discuţii poate ne informează şi pe noi cineva ce salariu 

are un angajat al Poliţiei locale. Dacă dvs.ne spuneţi că acel poliţist câştigă 4.600 lei net mi se pare prea 
mult, adică vin acum şi-i mai dau 1,8?” 

Dna.Grădinaru:”De la 3536 lei, am făcut calculul şi netul este de 2068 lei. Cu 1.100 lei cât spune că 
este norma de hrană, nu ai cum să ajungi la 5.000 lei. Poate că este consilier superior.” 

Dl.primar:”Aplic acelor referenţi coeficientul de 1,8, iar ceilalţi rămân cu 1,7. Referentul ajunge să ia 
salariul ca celalalt care face şi schimbul III şi atunci ce am făcut? Data trecută când s-au aprobat coeficienţii 
am avut mari discuţii, iar acum au posibilitatea şefii de servicii ca în urma evaluării să le mai crească aceşti 
coeficienţi.” 

Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate (min.01:02:00). 
Dl.Bercăroiu D:”Am o curiozitate pentru dna.Grădinaru, marţi la şedinţa de comisii nu aţi votat, acum 

vreţi mai mult?” 
Dna.Grădinaru:”Nu am votat şi am spus şi la şedinţa de comisii de referenţă. Ştiţi cât este diferenţa, 

este de 200 lei dacă este 1,8 la maxim.” 
Dl.Bercăroiu C:”Cred că până la urmă una sunt studiile de scurta durată şi alta sunt studiile medii. 

Nu pot să duc pe cineva de la studii medii lângă cineva cu studii superioare de scurtă durată. Nu mi se pare 
normal. Un om cu studii superioare de scurtă durată a dat nişte examene în viaţă, iar o persoană cu studii 
medii care are numai liceul nu a dat niciun examen. Să ridic pe cineva cu studii medii la fel ca cel cu studii 
superioare de scurtă durată, nu mi se pare corect. Ori la toată lumea ori la niciunu.” 

Dna.Grădinaru:”De ce când s-au aprobat prima data coeficiernţii s-a pus problema numai a 
consilierilor superiori? Atunci ceilalţi nu au spus nimic?” 

Dl.Cîrtoaje:”După cum am spus şi la şedinţa de comisii, eu sunt de acord că trebuie să se mărească 
salariile, este normal, dar cred că ar trebui să se ţină cont şi de priorităţile oraşului Breaza. Consider că 
salariile la nivelul primăriei, fără această mărire sunt suficiente şi nu ar trebui să punem milioane în plus la 
salariaţii primăriei.” 

Dl.Bercăroiu C:”Acest proiect respectă cadrul legal. Noi dacă nu respectăm aceste prevederi legale 
este posibil ca sindicatul să ne dea în judecată. O să câştige fără probleme şi în perioada cât ne judecăm 
salariaţii nu vor primi această mărire de salariu. Instanţa ne va obliga să le dăm retroactiv şi actualizate cu 
indicele de inflaţie şi dobânda.” 

Dl.Cîrtoaje:”Putem să modificăm indicatorii în jos şi atunci nu se întâmplă nimic.” 
Dl.Bercăroiu C:”Cum o văd eu în raport de anul 2020. În programul de guvernare asumat de actuala 

guvernare ajunge salariul minim la 2.200 lei. Cred că şi funcţionarii din primărie ar trebui să înţeleagă că este 
diferenţa destul de mare şi în fiecare an să pui numai la salariu, ajungem de nu mai facem nimic pentru acest 
oraş. Trebuie să avem o limită, nu putem să dăm la infinit când mai avem de făcut şi ceva în acest oraş.” 

Dna.Grădinaru:”Ne pot da salariaţii primăriei în judecată, cei cu studii superioare şi pentru faptul că 
nu le-am acordat coeficienţii la salariul care este pentru studii superioare.” 

Dna.Motoroiu:”Salariul minim se acordă când vine o persoană acum şi are un an vechime şi nu poţi 
să-l încadrezi sub acel salariu minim de 2.350 lei. Nu se calculează salariile actuale la 2.350 lei pentru cei cu 
studii superioare.” 

Este supus la vot amendamentul formulat de dna.Grădinaru, respective să se modifice coeficientul 
pentru referenţii superiori de la 1,7 la 1,8: 5 voturi pentru şi 9 abţineri. 



Este supus la vot proiectul de hotărâre: 13 voturi pentru şi o abţinere dl.Cîrtoaje Florin. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni 

şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pentru 
anul 2019;  

Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.  
Dl.Cîrtoaje solicită lista nominală a persoanelor care primesc ajutor social. 
Dl.Toader îl informează pe dl.Cîrtoaje ca această listă este afişată la avizierul primăriei. Sunt 15 

persoane care au salariile între 142 lei la 557 lei. Total ore 259 pentru anul acesta. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea noii structuri 

organizatorice a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din oraşul Breaza şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestui serviciu; 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor al oraşului Breaza; 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică a 2 (două) spaţii comerciale (chioşcuri), în suprafaţă utilă de 2,70 mp/fiecare, situate în incinta 
staţiilor de transport în comun din oraşul Breaza; 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. În cadrul comisiilor au fost propuşi 
dl.Munteanu şi supleant dl.Toader în comisia de licitaţie şi preţul de pornire la licitaţie 55 lei/mp: s-a votat în 
unanimitate. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui 

teren în suprafaţă de 334 mp, situat în Breaza, str. Drum Nou, fn, nr. cadastral 25030; 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea în administrare a 

imobilelor (teren şi construcţie) pe care este înfiinţat Parcul Industrial Breaza; 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.  
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului de posturi de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap; 

Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reglementarea modalităţii de 

utilizare a Sălii de sport din oraşul Breaza; 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.  

În cadrul comisiilor s-au formulat amendamente: 
-la art.2 alin.(1) lit.”b” – activităţi recreative (fotbal, tenis cu piciorul, volei, tenis de câmp, etc), percepându-se 
următoarele taxe: 
- în sezonul rece – 120 lei/oră; 
- în sezonul clad – 60 lei/oră; 
- pentru echipe mixte formate din elevi, studenţi şi adulţi – 10 lei/oră/adult. 
 Sunt supuse la vot amendamentele – s-au votat în unanimitate. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 



Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Informare privirind stadiul înscrierii datelor în registrul 
agricol gestionat prin Compartimentul agricol şi cadastru din aparatul de specialitate al Primarului, pentru 
semestrul II al anului 2018; 

Această informare a fost transmisă membrilor consiliului şi primarului pe email pentru însuşire şi 
luare la cunoştinţă. 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Raport privind activitatea asistenţilor personali din 
oraşul Breaza, desfăşurată în semestrul II al anului 2018; 
 Transmis membrilor consiliului şi primarului pe email pentru însuşire şi luare la cunoştinţă. 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Raportul de activitate al CNIPT pe anul 2018. 
 Transmis membrilor consiliului şi primarului pe email pentru însuşire şi luare la cunoştinţă. 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Referat nr.1094/29.01.2019 al secretarului oraşului 
privind activitatea juridică pe anul 2018; S-a luat la cunoştinţă de membrii Consiliului local în cadrul şedinţelor 
comisiilor de specialitate. 

Prin acest referat aduce la cunoştinţă membrilor consiliului faptul că pe lângă cele 484 de dosare 
promovate de autoritate şi personae fizice/juridice în anul 2018, compartimentul juridic mai are în derulare 38 
dosare promivate anterior anului 2018. În dosarele promovate în anul 2018, instanţele nu s-au pronunţat  în 
toate cazurile în mod definitive şi irevocabil. De asemenea, ca urmare a întocmirii dosarelor de muncă în 
folosul comunităţii şi pretenţii, s-a încasat în cursul anului 2018 suma de 191.575, 46 lei. 

Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: raportul de evaluare a performanţelor individuale ale 
secretarului oraşului Breaza. 

Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi:Întrebări şi interpelări. 
Dl.Cîrtoaje:”Poate anul acesta dl.primar se hotărăşte să acorde acea sumă de bani pentru 

achiziţionarea camerei de luat vederi. Având în vedere că am adoptat hotărârea de peste un an, poate în 
final vom cumpăra acea cameră. O altă problemă este aceea că tot dl.primar ne-a promis că se vor amenaja 
parcări în piaţa veche sau să facem ceva să reglementăm parcările în piaţa veche.” 

Dl.Primar:”Nu a fost votat bugetul. Pentru camera de luat vederi ati auzit ce a spus dl.subcomisar, 
trebuie să obţinem avize.” 

Dl.Bercăroiu C. informează că în Ograda şi pe str.Naţiunii nu funcţionează iluminatul public. Referitor 
la ce a spus dl.Cîrtoaje, în legătură cu parcarea aceasta haotică din oraş, în special în piaţa veche unde sunt 
parcate tirurile pe domeniul public.” 

Dl.primar:”Să se voteze bugetul şi vom realiza şi aceste parcări.” 
Dl.Bercăroiu C. solicită să se ia masuri cu privire la: 
- Parcarea tirurilor în parcarea destinată cimitirului de la Breaza de jos; 
- Montarea unui videoproiector în sala de şedinţă; 
- Scările de la sala de sport sunt deteriorate, la fel şi acoperisul; terenul liber din faţa sălii de sport 

cred că ar trebui să facem ceva cu el să nu se mai intre cu noroi în acea sală; 
- Montarea a două proiectoare în sala de sport. 
Dl.primar:”Am alocat bani pentru asfaltarea terenului din faţa sălii de sport, dar şi la  

ieşirea din şcoală şi vom avea în vedere şi montarea acelor proiectoare, dar să ştiţi că am chemat specialişi 
în domeniu care au întocmit un aviz pentru înlocuirea lămpilor existente cu lămpi cu led. Suma este foarte 
mare. Proiectoarele pot fi montate sus, dar asta presupune un proiect şi o investiţie.” 

Dl.Postelnicu:”Pe strada Ocinei, pe căsuţa nr.4 cineva a pus un afiş cu textul „nu parcaţi”. Pe strada 
Victoriei în faţa imobilului familiei Negotei nu a fost astupat acel canal. Ce facem cu Centrul Cultural „Ion 
Manolescu?” 

Dl.primar:”Am luat legătura cu dl.Lambru de la SC Hidro Prahova care mi-a răspuns că nu are bani. 
Centrul cultural a fost dat în administrare CNI în anul 2014. S-a realizat o nouă expertiză şi au rezultat alte 
valori şi până în primăvară se reia procedura de licitaţie.” 

Dl.Toader:”1. S-au recuperat sumele de la asociaţia de proprietari? 
2.S-a clarificat situaţia cu acel denunţ formulat de angajata penitenciarului Bacău? 



3. Să fie prevăzuţi bani în bugetul local pentru anul 2019 pentru alunecările de teren, consolidarea şi 
reabilitarea podurilor din Breaza.” 

Dna.secretar:”1. Pentru anveloparea blocurilor au mai achitat o parte din sumă. Am formulat acţiune 
în instanţă pentru recuperarea cotei pe anul 2017, încă nu s-a judecat şi oricum nu avem ce să luăm 
asociaţiei, nu avem ce să punem în executare, dar măcar să avem un titlu executoriu. În legătură cu cea de-
a doua problemă, mâine dimineaţă merg să vorbesc cu dl.comandant al Poliţiei oraşului Breaza.” 

Dl.Bercăroiu D:”SC Hidro Prahova a efectuat anumite lucrări, ar trebui să se grăbească puţin în 
repararea gropilor de la intersecţia str.Colonel Popovici cu str.Ocinei.” 

Dl.Preoteasa:”S-a intrat în al treilea an de guvernare PSD şi nu s-a finalizat aducţiunea Paltinu. 
Canalizarea şi staţia de epurare nu s-au finalizat, străzile nu se pot asfalta. Vă doresc un an bun şi la nivelul 
localităţii să se realizeze ceva frumos.” 

Dl.Pavel C.”Am înţeles că aveţi deficit de paznici.” 
Dl.primar:”Nu există aşa ceva, nu am spus că avem deficit de paznici. Am spus că am transferat pe 

cineva la SVSU şi nu vreau să mai fac angajări.” 
Dl.Bercăroiu D:”La şedinţa de comisii de luna viitoare să fie invitaţi cei din conducerea SC Hidro 

Prahova Ploieşti şi dl.Lambru.”  
Propunerea dlui.Bercăroiu a fost supusă la vot şi s-a aprobat în unanimitate. 
Dna.Duţoiu:”Îmi pare rău că marţi nu am luat cuvântul la comisii, dar vreau să-i spun dnei.secretar că 

dacă a avut un incident cu un domn profesor nu înseamnă că toţi ceilalţi sunt la fel, există profesori minunaţi 
care lucrează pe bani puţini.” 

Dna.secretar:”Dacă vă amintiţi i-am spus dlui Bercăroiu tot respectul pentru dumnealui, aşa şi printre 
funcţionarii publici şi contractuali sunt oameni minunaţi. 

Dna.preşedintă declară închisă şedinţa de consiliu de astăzi 31 ianuarie 2019. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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