
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza, 
desfăşurată în data de 30 mai 2019 cu unanimitate de voturi. 
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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 23 aprilie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a Consiliului 
Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.344/18.04.2019 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  23 aprilie 2019. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 16 consilieri, din totalul de 17, 

lipseşte: dra.Bran Alexandra-viceprimarul oraşului. 
Dna.Oprea supune la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă. 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Breaza şi a bugetelor ordonatorilor 

terţiari de credite, pe anul 2019;  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020; 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la 
data de 31.03.2019;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului 

de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere, în oraşul Breaza, aprobat prin HCL 
nr.124/31.08.2017; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
5.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind circulaţia în oraşul Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul 

preuniversitar de stat din oraşul Breaza;  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcţie şi 
teren al doamnei Ţapu Maria;  

Iniţiatori: Membri Comisiei juridice din cadrul Consiliului local Breaza; 
8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie public cu strigare a unei suprafeţe de teren 

proprietate privată a oraşului Breaza, situată în Breaza, Fdt.Teilor, f.n.; 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Breaza în vederea înscrierii dreptului de 
proprietate privată a oraşului Breaza asupra terenului cu nr.cadastral 26135; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/2018 privind aprobarea documentaţiei privind 

delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în oraşul Breaza; 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

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



Dna.preşedintă dă cuvântul dnei.secretar  pentru a supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare 
din data de 28.03.2019 . 

Dna.secretar:”Supun la vot procesul-verbal al: 
- şedinţei ordinare din data de 28.03.2019. Dacă sunt propuneri de modificări,  

completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu, cine este pentru, împotrivă se 
abţine cineva? – s-a votat în unanimitate. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 
oraşului Breaza şi a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2019;  
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 
 Dl.Toader:”Lucrări de modernizare Bld.Eroilor, era 400 mii şi acum avem 688 mii lei.” 

Dl.Primar:”Aseara la comisii am vorbit să alocăm sume mai mari să putem finaliza bulevardul.” 
Dl.Toader:”Da, aşa este. La modernizare trotuar Gura Beliei, experiză tehnică şi PT, erau 75.000 lei şi 

acum pe această listă apare suma de 50.000 lei.” 
Dl.Primar:”Realizarea trotuarului de la Gura Beliei a început acum 5 ani când s-a pus primul strat de 

beton şi acum s-a degradat. Dirigintele de şantier care superviza lucrarea şi-a închis firma. Pentru această 
lucrare şi cea de la Podu Vadului trebuie să solicităm o expertiză tehnică. De aceea am alocat o sumă mai 
mică, după ce vom avea expertiza vom ştii ce avem de executa la aceste două lucrări.” 

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 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2020; 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 

al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 31.03.2019;  
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.  
Dna.Grădinaru:”Aţi primit de la Ileana modificarea?” 
Dna.Toader:Da, am transmis şi pe email tuturor consilierilor.” 
Dna.Grădinaru:”Modificarea se referea la contul 07.02, 07.02.1, clădiri, teren, mijloace de transport, 

unde prevederile nu sunt egale cu încasările.” 
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 pentru modificarea Regulamentului 

privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere, 
în oraşul Breaza, aprobat prin HCL nr.124/31.08.2017; 

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 pentru stabilirea unor măsuri privind 

circulaţia în oraşul Breaza; 
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.  
Dl.Vintiloiu:”Am avut două amendamente: 1. Montarea unei oglinzi pe str.Sunătorii, nr.92 şi 
2. Limitarea vitezei pe str.Gării la 40 km/h.” 
Sunt supuse la vot cele două amendamente: s-a votat în unanimitate. 
Dna.secretar:”Avem şi avizul favorabil al Poliţiei oraşului Breaza”. 
Dl.Bercăroiu C.”Pentru luna viitoare să se iniţieze proiect de hotărâre pentru montarea unei oglinzi şi 

la intersecţia str.Victoriei cu Col.Popovici.” 
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 stabilirea numărului şi al 

cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din oraşul 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 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata 

impozitului pentru imobilul construcţie şi teren al doamnei Ţapu Maria;  
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru şi 4 abţineri (Cîrtoaje F., Duţoiu T., 

Grădinaru A. Şi Munteanu I.). 



Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie public 
cu strigare a unei suprafeţe de teren proprietate privată a oraşului Breaza, situată în Breaza, Fdt.Teilor, f.n; 

Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 
Dna.Grădinaru:”Ştiu că solicitarea iniţială a fost pentru amplasare de stupină. Nu sunt de acord cu 

amplasarea stupinei, iar în situaţia în care terenul solicitat nu este închiriat pentru scop agricol, o să solicit 
rezilierea contractului de închiriere.” 

Chiria stabilită este de 100 lei/an, pentru întreaga suprafaţă; 
Din comisie vor face parte: dl. Bercăroiu Dragoş-membru şi supleant dl.Voicu Iulian; 
Pct.10.4 se modifică – garanţia de participare - 200 lei; 
Sunt supuse la vot amendamentele: s-a votat în unanimitate. 
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 acordul Consiliului Local 

Breaza în vederea înscrierii dreptului de proprietate privată a oraşului Breaza asupra terenului cu 
nr.cadastral 26135; 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 
Amendament: „....Breaza, cu preluarea sarcinilor instituite asupra terenului în favoarea SC Distrigaz şi SC 
GDF Suez.” 
 Este supus la vot amendamentul: s-a votat în unanimitate. 

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 pentru modificarea  

HCL nr.42/2018 privind aprobarea documentaţiei privind delegarea prin concesiune a serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân în oraşul Breaza; 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Dna.preşedintă: „Deoarece nu mai sunt alte probleme înscrise pe ordinea de zi, voi da cuvântul 

dlui.Cazan Alexandru.” 
Dl.Cazan Alexandru: „Vreau să încep cu mulţumiri în faţa dvs.pentru faptul că încă de la începutul 

acestui an am reuşit să ducem la bun sfârşit proiectul referitor la România 100, vis a vis de personalităţile 
oraşului Breaza care trebuie evocate. Personajul evocat anul trecut este Generalul Ion Manolescu, iniţiatorul 
Caselor Naţionale ca instituţie culturală în România, din care s-au descins toate aşezămintele culturale. 
Cartea pe care am tipărit-o în acest an se numeşe „Unirea după unire”, iar col.în rezervă Aurel Domenico 
autorul acestei cărţi a surprins anumite noutăţi care nu au mai fost prinse într-o altă publicaţie, referitoare la 
perioada în care generalul a fost trecut în rezervă şi şi-a trăit ultimii ani din viaţă în condiţii cât se poate de 
vitrege, situaţie reabilitată totuşi până la moartea sa în anumite condiţii pe care vi le las să le descoperiţi 
citind cartea. Prima lansare a avut loc la Asociaţia cadrelor militare în rezervă şi retragere şi pentru că 
următoarea şedinţă după acest eveniment a fost astăzi, am considerat că este bine să vă prezint şi dvs.şi să 
vă ofer cartea cu autograful scriitorului şi să vă mulţumesc încă o dată că ne-aţi ajutat să evocăm o 
personalitate a oraşului Breaza.” 

Doamna preşedintă mulţumeşte dlui.Cazan pentru prezentarea pe care a făcut-o.  
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi:  
Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza. Membri 

consiliului au fost de acord cu răspunsurile formulate;  
- Adresa nr.37/23.04.2019, formulată de noi către SC Floricon Salub SRL  

Câmpina; 
- Adresa nr.36/05.04.2019, formulată de USR Filiala Breaza; 
- Informarea nr.5776/15.04.2019 a Dnei.Bunghez Daniela – Şef Serviciu PFI- 

API, privind reprezentarea oraşului Breaza în şedinţele AGA ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – 
membri consiliului au luat la cunoştinţă; 

- Informarea nr.5777/15.04.2019 a Dnei.Bunghez Daniela – Şef Serviciu PFI- 
API, privind necesitatea achiziţionării unui serviciu de asistenţă tehnică obiectiv PNDL; 
 Dl.Primar:”Aseară la şedinţa de comisii v-am spus că la proiectul PNDL-ului în derulare, firma care a 
lucrat SC Matero Ama, în 3 ani a realizat lucrări pentru o jumătate de stradă din cele 23 de străzi. Ca atare, în 
urma controlului Curtea de conturi le-a imputat 2.7 miliarde lei, iar această firmă are conturile blocate de către 



DNA. Nici până la acest moment nu s-au terminat cercetările efectuate de DNA. Am reluat procedura de 
licitaţie, mergem mai departe cu proiectul. Proiectantul nu a primit niciun ban de la firma respectivă. Mai mult, 
noi Primărie, am dat în judecată proiectantul pentru suma de 67.000 lei şi am câştigat. Am dat în judecată şi 
pe SC Matero Ama pentru prejudiciile aduse autorităţii publice locale şi am câştigat şi acest proces. 
Proiectantul nu avea nicio vină că Matero ama nu i-a dat bani. Potrivit raportului Curţii de conturi eram obligaţi 
să-i dăm în judecată şi să ne recuperăm banii pentru că altfel ar fi fost imputaţi de la noi. Câştigând procesul, 
proiectantul a spus că nu mai vrea să-şi respecte obligaţiile din contract. Acest contract era între noi şi firma 
care a lucrat, de aceea acum ne aflăm în această situaţie şi nu mai avem proiectant, adică persoana care 
trebuie să semneze când dăm în primire o stradă s-o lucreze. Aseară am avut o discuţie asemănătoare legată 
de strada Mihai Opriş, a fost decopertată, s-au pus două straturi de pietriş şi nu putem să continuăm cu ultimul 
strat de compactare şi asfaltare pentru că proiectantul trebuie să pună viză. De aceea strada Mihai Opriş nu 
poate fi finalizată acum, deoarece nu avem proiectant. De aceea dna.Bunghez a venit cu această informare 
către dvs. să căutăm o firmă pentru serviciu de asistenţă tehnică obiectiv PNDL. 

Dna preşedintă  supune la vot această informare: s-a votat în unanimitate. 
Dna.Goga:” Am transmis tot pe email şi adresa nr. 29/29.03.2019, formulată de Virginia Lupuşoru, 

cu referire la salubrizarea oraşului Breaza. Doamna este prezentă la şedinţă şi vă poate spune mai multe 
lucruri.” 

Dna.Lupuşoru:”Am pornit această acţiune pentru că Breaza este stocată de gunoaie, o situaţie 
inacceptabilă pentru o localitate turistică. Poate măsurile propuse prin acea adresă nu toate sunt fezabile, 
dar cred însă că trebuie stabilite măsuri care să determine o igienizare a localităţii. Nu 100%, nu 90%, dar 
ceva trebuie făcut. Care este gradul de acoperire cu contracte de salubrizare pentru populaţia din Breaza, 
pentru rezidenţi? 

Dl.Primar:”Consiliul local a solicitat SC Floricon Salub SRL să prezinte situaţia contractelor încheiate 
cu persoanele fizice/juridice de pe raza oraşului Breaza privind serviciul de salubrizare, dar până la această 
dată nu am primit răspuns. 

În ceea ce priveşte taxa specială de salubritate, autoritatea publică locală a adoptat Hotărârea 
nr.103/30.07.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază 
utilizatorii fără contract de prestări servicii din oraşul Breaza şi aprobarea „Regulamentului de stabilire şi 
aplicare a taxei speciale de salubrizare”. 

Referitor la celelalte acţiuni, prin Hotărârea nr.165/24.11.2016, Consiliul local a aprobat instalarea unui 
sistem de supraveghere video, prin montarea unui număr de 55 camere video, în 41 puncte strategice 
vulnerabile sub aspectul comiterii faptelor antisociale, având drept scop prevenirea săvârşirii faptelor de natură 
antisocială sau de natură a aduce atingere persoanelor şi/sau bunurilor de pe domeniul public cât şi creşterea 
gradului de siguranţă a cetăţenilor pe raza oraşului Breaza, judeţul Prahova, iar în lista de investiţii pentru anul 
2019 aprobată prin HCL nr.35/23.04.2019 s-au alocat sume pentru realizarea parţială a acestei lucrări.Cu 
ajutorul acestor camere vor putea fi identificate persoanele care depozitează deşeuri în zonele nepermise. 

Considerăm că şi cetăţenii sunt responsabili pentru păstrarea curăţeniei oraşului prin faptul că trebuie 
să conştientizeze că deşeurile nu pot fi depozitate în orice loc, iar pe de altă parte au obligaţia civică de a 
anunţa autorităţile atunci când observă săvârşirea unor astfel de fapte. 

O altă măsură avută în vedere de autorităţi, este aceea de actualizare a cuantumului amenzilor care 
se pot aplica în cazul săvârşirii acestor contravenţii. 

De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale au purtat discuţii cu reprezentanţii SC Floricon 
Salub SRL în vederea creşterii numărului de abonaţi ai acestui serviciu de pe raza localităţii, urmând a fi 
întreprinse acţiuni comune.” 

Dna.Lupuşoru:”Înţeleg că aţi încercat ceva, că lucrurile sunt într-o fundătură.” 
Dl.Toader:”Termenii nu sunt corecţi. Nu suntem fundătură. Aţi venit în Breaza, nu sunteţi născută, 

crescută aici şi noi nu suntem fundătură.” 
Dna.Lupuşoru:”Cred că înţelegeţi greşit.” 
Dl.Toader:”Aţi spus că suntem ca într-o fundătură.” 
Dna.Lupuşoru:”Vreţi să duceţi discuţia într-o zonă în care eu nu vreau să ajung. Am venit aici să 

vedem ce se poate face.” 



Dl.Primar:”Aţi spus că suntem într-o fundătură, cu ce?” 
Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate. 
Dna.Lupuşoru:”Am depus o adesă, vă rog să-mi răspundeţi la cele solicitate şi în situaţia în care nu s-

au luat măsurile o să văd mai departe cum se pot rezolva.” 
Dl.Primar:”Doamna Lupuşoru, consilierii au spus să veniţi în audienţă la mine.” 
Dna.Lupuşoru:”Să vă spun ce am constatat. Am mers pe trei străzi principale şi am numărat în ziua în 

care se ridică gunoiul la câte porţi sunt şi la câte nu sunt containăre. Cam 50% aveau. Jumătate din populaţia 
oraşului Breaza suportă salubritatea pentru întreaga localitate. Acum se măreşte tariful cu 50% şi tot cei care 
au contract vor plăti pentru ceilalţi.” 

Dl.Bercăroiu C:” S-au făcut eforturi în permanenţă de către autorităţile publice locale împreună cu 
firma de salubrizare, să încercăm să determinăm populaţia să încheie contracte. Este foarte uşor să dai 
amendă, este cel mai simplu mod, dar este şi greu să o încasezi. Sunt debite extraordinar de mari la amenzi.” 

Dl.Primar:”Avem 600 de dosare numai pe aşa ceva.” 
Dl.Bercăroiu C:”De-a lungul timpului consiliile locale s-au preocupat de acest aspect sesizat de dvs. 

Problema nr.1 este la o mică parte din cetăţenii oraşului Breaza şi în primul rând la tineri. Educaţia tineretului 
este lamentabilă, pe parte de curăţenie. Dacă îi urmăriţi când ies de la şcoală nu pun o hârtie la coş. Dacă 
încercăm să-l educăm, apare problema părintelui tot tânăr, care spune că-i agesăm copilul. „Cum poţi să spui 
că nu poate să facă”. Problemele nu sunt numai la nivelul oraşului Breaza, sunt la nivel naţional.” 

Dna.Lupuşoru:”Când avem timp, două, trei persoane din consiliu să mergem pe străzi , că aşa stăm în 
birou şi povestim.” 

Dl.Bercăroiu D:”Dar dvs.credeţi că nu cunoaştem realitatea oraşului şi credeţi că stăm cu capul în 
pământ?” 

Dl.Bercăroiu C:”Ştiţi de câte ori s-au curăţat vâlcelele? În fiecare primăvară, autorităţile publice locale 
au alocat bani pentru igienizarea oraşului Breaza.” 

Dl.primar o informează pe dna.Lupuşoru că luna trecută au strâns de pe DN1 30 de camioane de 
gunoaie. Acele gunoaie sunt ale celor care trec prin Breaza. De la noi şi până în Bucureşti sunt munţi de 
gunoaie. 

Dl.Primar:”Sunt persoane care nu au bani de pâine, de unde să plătească salubritatea? Ei sunt 
învăţaţi să dea foc la gunoi în grădină. Acum noile reglementări legale nu ne permit să mai dăm foc. Trebuie 
să ne adaptăm la fiecare situaţie în parte. Nu putem să-i schimbăm de la o zi la alta.” 

Dna.Lupuşoru:”Eu lucrez în Cornu.  Acolo taxa este impusă, apare la rolul fiscal. Este impusă de 2 ani 
şi plăteşte toată lumea.” 

Dl.Primar:”Oraşul Breaza este de trei ori mai mare decât municipiul Câmpina. La dvs.comuna Cornu 
are suprafaţa Frăsinetului.” 

Dna.Grădinaru:”Referitor la taxa de salubritate în fiecare rol fiscal, noi avem contract de salubritate cu 
SC Floricon Salub SRL. Este o societate comercială care îşi realizează veniturile şi nu le încasează de la 
primărie. În momentul în care societatea încheie contract de salubritate cu o persoană, nu are de ce să o 
înregistreze în primărie. Contractul este acordul de voinţă bilateral, translativ de proprietate, cu titlu oneros. Eu 
taxa o plătesc furnizorului.” 

Dna.Lupuşoru:”Vă rog să citiţi Legea nr.101/2006 şi acolo spune că, primăria pentru cei care nu au 
contract trebuie să...” 

Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate. 
Dna.preşedintă dă cuvântul dlui. Voicu pentru a prezenta situaţia financiară a Spitalului de Boli 

Pulmonare Breaza. 
Dl.Voicu, prezintă informarea cu privire la situaţia financiară la 31.03.2019: 
A. Sold la începutul anului 2019: 679.624 lei; 
B. Venituri încasate în perioada 01.01.2019-31.03.2019 = 1.969.011 lei din care: 

a. Din contractul cu CAS Prahova: 906.850 lei; 
b. Din contractul cu DSP Prahova (pentru plata cheltuielilor de personal cu rezidenţii): 65.670 

lei; 
c. Venituri proprii (analize medicale, radiografie pulmonară, EKG, spirometrie): 7.458 lei; 
d. Subvenţii de la bugetul local: 162.000 lei; 
e. Sponsorizări: 5.000 lei; 
f. Subvenţii pentru cheltuieli de personal din FNUASS: 822.033 lei. 



C. Plăţi efectuate în perioada 01.01.2019-31.03.2019 = 1.870.772 lei din care: 
a. Cheltuieli de personal: 1.481.457 lei; 
b. Cheltuieli materiale: 379.172 lei, din care cele mai semnificative sunt: 

- Utilităţi: 93.826 lei; 
- Hrană: 41.809 lei; 
- Medicamente: 55.186 lei; 
- Materiale sanitare: 15.612 lei; 
- Reactivi: 3.597 lei; 
- Dezinfectanţi: 7.927 lei; 
- Chirie: 52.102 lei; 

c. Alte cheltuieli: 16.758 lei din care burse rezidenţi 670 lei; 
d. Cheltuieli de capital: 0 lei; 
e. Sume recuperate pentru concedii medicale de la CAS Prahova: - 6.615 lei;  

D. Sold la 31.03.2019: 777.863 lei. 
Angajamentele legale de plătit au fost de 193.402 lei reprezentând datorii în  

termenul legal de plată către furnizorii agenţi economici. 
Dl.Toader:”La următoarea informare din trimestrul celălalt să ne informaţi câţi pacienţi au fost 

internaţi din localitatea noastră şi câţi au fost în ambulatoriu din Breaza.” 
Dna.preşedintă dă cuvântul dlui.Oprescu: 
Dl.Oprescu:”Am solicitat înscrierea la cuvânt, pentru că este un drept constituţional care nu mi-a fost 

acordat de-a lungul timpului datorită unor abuzuri care se fac. Niciodată mafia nu respectă legea. Unde în 
lumea asta mafia respectă legea? Atâta timp cât prostia, hoţia, ticăloşia, etc. etc. etc.a ajuns la rang de 
politică de stat nu avem ce să cerem de la Breaza. În concluzie vreau să vă bag mortu-n casă. Lucrăm cu 
marfa clientului. În 215 ca şi în altele scrie că, anual consilierii dau ordin de, dispoziţie de ... asupra activităţii 
desfăşurate. Raport de activitate, pe care domnule nu l-ai mai prezentat de 14 ani de când nu se mai 
practică figura. De ce? Şi mai ai şi ciocu mare.” 

Dl.Toader:”De mine vorbiţi?” 
Dl.Oprescu:”Da.” 
Dl.Toader:”Am depus raportul de activitate la finele anului 2018.” 
Dl.Oprescu:”Unde l-ai publicat?. Taci din gură că acum eu vorbesc. Până acum ai vorbit prostii de 

câd te ştiu. Aşadar, fiecare consilier raport de activitate şi să-l afişeze..” 
Dna.preşedintă declară închisă şedinţa de consiliu de astăzi 23 aprilie 2019. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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