Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza,
desfăşurată în data de 29 iunie 2017 cu 14 voturi pentru şi o abţinere.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29 mai 2017, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.393/23.05.2017 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.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 14 consilieri, din totalul de 17
(lipsesc: Bercăroiu Cătălin, Bercăroiu Gheorghe-Dragoş şi dra.Bran Alexandra-Lăcrămioara).
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 29 mai 2017.
Dl.președinte:”Vă propun introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţii /Modernizare alei parc Brâncoveanu, oraş
Breaza, judeţul Prahova”.
Această propunere a fost votată în unanimitate.
Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate sub următoarea formă:
1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui Meseşeanu OliverConstantin;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
2 Depunerea jurământului de către dl. Meseşeanu Oliver-Constantin, consilier local;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 92/2016 privind aprobarea componenţei comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei II la HCL nr. 100/28.07.2016 privind aprobarea
organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a
serviciilor publice locale/instituţiilor publice din subordine;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza
pentru anul financiar 2016;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
6.Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de
investiţii, anexa 8 la HCL nr.36/2017;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării oraşului Breaza la Proiectul “Fazarea Proiectului
Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție
publică în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Oraşul Breaza, judeţul Prahova
din România şi Oraşul Nisporeni, Raionul Nisporeni din Republica Moldova;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la HCL nr. 45/2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii prin asfaltare str.Libertăţii de la intersecţie
cu str.Putna până la str.23 August” oraş Breaza, judeţul Prahova;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
11.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.53/30.03.2017 privind stabilirea numărului şi al
cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
12.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de închiriere asupra terenului proprietate publică
a oraşului Breaza, situat în Breaza, str. Victoriei, fn, către comodatarul construcţiei amplasată pe
acesta;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
13.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a unei suprafeţe de teren
proprietate publică a oraşului Breaza, situată în Breaza, Aleea Parcului, fn.
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 34/2016 privind aprobarea contractării unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 lei;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
15.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 83/2013 privind aprobarea înfiinţării Clubul
Sportiv Orasenesc „Tricolorul” Breaza ca instituţie publică în subordinea Consiliului Local Breaza, cu
modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Brotoiu Gheorghe Cristian, consilier local;
16.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Breaza
de Jos;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
17.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Valea
Târsei;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
18.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Podu
Vadului;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
19.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei
“Adormirea Maicii Domnului”
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
20.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei
“Nistoreşti”;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
21.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Breaza
de Sus II “Schimbarea la faţă”;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
22. Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Reparaţii/Modernizare alei parc Brâncoveanu, oraş Breaza, judeţul Prahova”.
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
23. Întrebări şi interpelări.
Dl.preşedinte dă cuvântul dnei.secretar pentru a supune la vot procesele-verbale de la şedinţele
anterioare:
Dna.secretar:” Voi supune la vot următoarele procese-verbale:
• procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27.04.2017. Dacă sunt propuneri de modificări,
completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu, cine este pentru,
împotrivă se abţine cineva? - 14 voturi pentru;
• procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 05.05.2017. Dacă sunt propuneri de
modificări, completări, obiecţiuni cu privire la realitatea celor consemnate. Dacă nu, cine este pentru,
împotrivă se abţine cineva? - 13 voturi pentru şi o abţinere (dl.Cîrtoaje F. deoarece nu a participat la
şedinţa extraordinară);

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: 1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local al dlui Meseşeanu Oliver-Constantin;
Dna.Anton în calitate de preşedinte al comisiei de validare, constituită conform HCL nr.86/2016,
dă citire procesului-verbal întocmit în cadrul şedinţei acestei comisii.
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de către dl. Meseşeanu OliverConstantin, consilier local. Este depus jurământul de dl.consilier Meseşeanu.
Dl.Meseşeanu Răzvan:”Sunt pătruns de emoţie pentru că astăzi fratele meu este propus de către
organizaţia PSD în poziţia de consilier şi le mulţumim pentru acest lucru, iar eu în calitate de
Vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD Călăraşi doresc să salut prieteneşte şi cordial primarul,
Consiliul Local al oraşului Breaza, oraş de unde provin, unde m-am educat, unde m-am format şi
unde am reuşit să rezist atât cât am putut. În Călăraşi am devenit ceea ce aici nu s-a putut, am fost
viceprimar al oraşului Călăraşi, consilier local şi consilier judeţean. Părintele nostru Nelu Meseşeanu
pe care foarte mulţi din vechii promotori ai Consiliului local îl cunoşteau, astăzi ar fi împlinit vârsta
de 82 de ani, sigur nu ne-ar fi felicitat, ci ne-ar fi tras de urechi şi ar fi spus „să nu mă faceţi de
ruşine”. Transmit membrilor prezenţi multă sănătate şi ataşamentul organizaţiei de la Călăraşi. După
cum ştiţi Călăraşul deţine şi reşedinţa Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Est Muntenia, unde
categoric dacă vreţi să port drapelul port-lance sunt prezent şi cu mare drag, pentru ceea ce doriţi mai
rapid decât căile oficiale. O voi face cu multă dăruire şi multă plăcere. Vă mulţumesc încă o dată
pentru posibilitatea de a mă adresa şi vă doresc succes, iar fratelui meu inteligenţă şi inspiraţie.”
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
92/2016 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la puctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei II la HCL
nr. 100/28.07.2016 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice locale/instituţiilor publice din subordine;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat 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 contului de
execuţie al bugetului local al oraşului Breaza pentru anul financiar 2016;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat 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 modificarea bugetului local
pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr.36/2017;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Dna.secretar:”Anexa prevăzută la art.1 va cuprinde pe lângă sponsorizarea acordată spitalului şi o
sponsorizare pe care a primit-o Centrul Cultural „Ion Manolescu.”
Dl.Cazan:”Am venit pe ultima sută de metrii, deoarece banii au intrat în instituţie vineri. Până
vineri seara nu am ştiut dacă firma îmi va da banii sau nu. Am primit 2200 lei pentru o ieşire cu
Ansamblul Folcloric Calabreaza, împreună cu Ansamblul Salba Prahovei într-un parteneriat în care
fiecare dintre cele două ansambluri plătesc partea lor, iar această procedură o practicăm de 10 ani. Faţă
de cele arătate, vă solicit includerea acestui amendament şi aprobarea rectificării de buget.”
Dl.Voicu:”Mulţumim dlui.Cazan pentru spectacolele frumoase organizate în oraşul Breaza la care
suntem invitaţi de fiecare dată.”
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat:s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării
oraşului Breaza la Proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi
canalizare în judeţul Prahova”;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:13 voturi pentru şi o abţinere (Postelnicu O.).
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor
necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării Serviciului Public de

Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat 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 Înţelegerii de
Cooperare între Oraşul Breaza, judeţul Prahova din România şi Oraşul Nisporeni, Raionul Nisporeni
din Republica Moldova;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Dl.Ezaru Ciprian dă citire Acordului de Cooperare.
Dl.Toader:”1. Ce populaţie are oraşul Nisporeni? Câţi ruşi au în Consiliul Local?
Dl.Ezaru:”Au 13.000 de locuitori din care 98% populaţie română, nu se vorbeşte deloc limba rusă
şi au 2% găgăuzi. Au o infrastructură mai veche, dar mai monumentală decât a noastră.”
Dl.Oprescu:”Să aveţi foarte mare grijă de acest patrimoniu care se numeşte Republica Moldova.
Aveţi cunoştinţă de un asemenea document cu republica China? Nu se mai aude nimic. Turistul nostru
nr.1 Mărăcineanu, a cărat pe banii primăriei o mulţime de consilieri, dintre care şi pe preşedintele
nostru. Nu se mai ştie nimic de înfrăţirea cu un oraş din Polonia, cu un alt oraş din Italia şi care au fost
efectele şi beneficiile pe care le-au avut Breaza şi instituţiile respective pentru acest turism.”
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 Anexelor 1 şi 2
la HCL nr. 45/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii
prin asfaltare str.Libertăţii de la intersecţie cu str.Putna până la str.23 August” oraş Breaza, judeţul
Prahova;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL
nr.53/30.03.2017 privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul
preuniversitar de stat din oraşul Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Dna.Goran:”Avem de făcut un amendament. Pentru cele două burse care au fost solicitate acum nu
avem bani prevăzuţi în buget. În hotărârea de consiliu se va preciza că sumele vor fi prevăzute la prima
rectificare de buget.”
Dl.Cîrtoaje:”Termenul pentru alocarea acestor burse nu trebuiau stabilite înainte sau acestea vor
veni de-a lungul anului?”
Dna.Grădinaru:”Pentru bursele sociale se depune un dosar. Familia respectivă nu are venituri, face
dovada că nu se încadrează la altfel de burse...”
Dl.Cîrtoaje:”Nu există o dată limită?”
Dna.Neguţescu:”Există o perioadă când trebuie depuse aceste dosare.”
Dl.Cîrtoaje:”Este posibil să depună doasre şi în decembrie, nu?”
Dna.Goran:”Nu.”
Este supus la vot amendamentul formulat: s-a votat în unanimitate.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de
închiriere asupra terenului proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, str. Victoriei, fn,
către comodatarul construcţiei amplasată pe acesta;
Comisiile de specialitate ale consiliului local: discuţii în consiliu .
Dna.Grădinaru:”Nu am participat la discuţii în şedinţa de comisii, am absentat motivat, dar din ce
am înţeles de la colegi s-a pus problema să nu prelungim acest contract. Este vorba de o preluare de
contract. Noi închiriem terenul. Am înţeles că preţul de închiriere este cu mult mai mic decât la
celelalte contracte, iar la expirarea contractului vom reveni asupra chiriei. Ştiu că s-a pus problema şi
pentru producătorii locali. Ar trebui să iniţiem un alt proiect de hotărâre să mai creem 2, 3 spaţii, dar
asta dacă avem cereri pentru desfacerea produselor lactate. Nu putem să îngrădim dreptul celui care are
o afacere şi a desfăşurat-o până acum, să-l dăm afară şi să băgăm un localnic. Mai bine mai creem
locuri decât să fim acuzaţi de abuz.”

Este supus la vot proiectul de hotărâre:12 voturi pentru şi 2 abţineri (Bogdan G. Şi Vintiloiu
A.).
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie
publică cu strigare a unei suprafeţe de teren proprietate publică a oraşului Breaza, situată în Breaza,
Aleea Parcului, fn;
Comisia juridică face următoarele propuneri:
- durata 5 ani;
- preţul de pornire la licitaţie 7 lei/mp/lună;
- din comisie vor face parte dl.Brotoiu Cristian, iar supleant dl.Vintiloiu Alexandru.
Dl.Cîrtoaje:”Persoana care a solicitat închiriarea a spus ce obiect de activitate va
avea? Ştiţi că dacă doreşte să comercializeze băuturi alcoolice nu va putea obţine acord de funcţionare
deoarece este la mai puţin de 200 m de şcoală.”
Dl.Primar:”Scoatem la licitaţie terenul, nu ştim cine va câştiga şi care va fi obiectul de activitate.”
Dna.Grădinaru:”La Registrul Comerţului, orice persoană fizică autorizată poate solicita orice
obiect de activitate pe care îl doreşte. Aceştia nu ştiu unde îmi desfăşor activitatea. Vreau să fac
activitate de restaurant, iau codul 5610, iar pe certificatul de înregistrare apar cu aceasta.”
Dl.Primar:”Dvs,vorbiţi despre Registrul Comerţului, dar acolo dai declaraţie pe propria răspundere
ce activitate faci şi după aceea îţi vin controale. În urma controalelor se primesc avizele.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
34/2016 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 lei;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Dna.secretar:”Am luat legătura la Ministerul Finanţelor cu cei care avizează aceste împrumuturi şi
ne-au spus că ar fi bine să menţionăm la art.1 la final, „având ca scadenţă data de 22.05.2031”, am
luat din graficul de rambursare.
Amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate.
Dl.Primar:”Aş dori să explic cetăţenilor prezenţi. Este vorba de un împrumut contractat de pe
vremea dlui.Bălăşescu şi nu-l putem plătii în termenul acordat. Am prelungit pe termen de 15 ani, cu o
rată mai mică, iar anul acesta plătim numai dobânda. Avem de plătit două rate: pentru această clădire
şi pentru datoria lăsată moştenire. Astăzi în consiliu am aprobat prelungirea pe termen de 15 ani şi
plata dobânzii până la sfârşitul anului.”
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
83/2013 privind aprobarea înfiinţării Clubul Sportiv Orasenesc „Tricolorul” Breaza ca instituţie
publică în subordinea Consiliului Local Breaza, cu modificările şi completările ulterioare;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Dl.Brotoiu propune ca din comitetul director să facă parte dl.Postelnicu Ovidiu.
Dl.Cîrtoaje:”Din câte ştiu dl.Brotoiu a dorit să facă parte din acest comitet. Acum după numai o
lună renunţă?
Dl.Brotoiu:”Da”.
Dl.Cîrtoaje:”Cred ca ar fi cazul să nu ne mai jucăm cu aceste proiecte de hotărâri.”
Dl.Brotoiu:”Aşa am vrut eu să-l numesc pe dl.Postelnicu în locul meu.”
Dl.Cîrtoaje:”Dacă aţi venit în consiliu să faceţi „pentru că aşa am vrut eu”, nu este bine.”
Este supus la vot proiectul de hotărâre:13 voturi pentru şi 1 abţinere (Cîrtoaje F.).
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din
bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Breaza de Jos;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:13 voturi pentru şi 1 abţinere (Cîrtoaje F.).
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din
bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Valea Târsei;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:13 voturi pentru şi 1 abţinere (Cîrtoaje F.).

Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din
bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Podu Vadului;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:13 voturi pentru şi 1 abţinere (Cîrtoaje F.).
Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din
bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:13 voturi pentru şi 1 abţinere (Cîrtoaje F.).
Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din
bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei “Nistoreşti”;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:13 voturi pentru şi 1 abţinere (Cîrtoaje F.).
Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din
bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Breaza de Sus II “Schimbarea la faţă”;
Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţii/Modernizare alei parc Brâncoveanu, oraş Breaza,
judeţul Prahova”.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate.
Dna.Goga prezintă adresa Asociaţiei de Proprietari I, înregistrată la sediul Consiliului Local
Breaza sub nr.132/2017 prin care solicită o bucată de tubulatură canal necesară amplasării în
căminul de canalizare aferent blocului 3 , scara A.
Dl.Mic:”Este un canal din anul 1976 nefuncţional. S-a realizat noua canalizare şi are o marjă mai
sus faţă de vechea instalaţie cu aproape 20 de cm şi practic se umple acest canal ca să deverseze în
cea nouă. Se inundă subsolul, mirosul ne omoară. Trebuie un nou cămin.”
Dl.Cîrtoaje:”O persoană din cadrul Primăriei să meargă să vadă despre ce este vorba.”
Dl.Primar:”În cadrul primăriei nu există persoane de specialitate.”
Dna.Grădinaru:”Neavând persoane de specialitate, consider că trebuie să solicităm punctul de
vedere al SC Hidro prahova SA. Să ne prezinte soluţia tehnică.”
Dl.Primar:”Să fim de acord să-i sprijinim şi să conlucrăm noi instituţiile între noi să rezolvăm
această problemă.”
Se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi: Întrebări şi interpelări.
Dna.Grădinaru:”Doresc să-i adresez dlui primar mai multe întrebări.
1. Situaţia cu refacerea podului de pe Piatra Arsă;
2. Am înţeles că SC Hidro Prahova trebuie să mai pună la dispoziţia orasului Breaza 30 Km,
reţea apă şi canal. Vreau să-mi răspundeţi dacă se realizează aducţiunea de apă pe str.Putna,
partea dreaptă, unde locuiesc 16 familii şi despre care am spus de atâtea ori în şedinţele de
consiliu că nu au apă potabilă.
3. Aducţiune apă în cartierul Nistoreşti, este o stradă care porneşte din dreptul magazinului
dlui.Ionescu şi sunt acolo cca 8 familii care solicită aducţiunea apei potabile iar refacerea
străzii este problema dumnealor.
4. Avem o hotărâre a Consiliului local prin care s-a stabilit înregistrarea video şi transmiterea pe
You tube a şedinţelor de consiliu. Care este termenul de achiziţie a acelei tablete sau cameră
să se poată înregistra şedinţele?
Dl.Primar:”1. Refacerea podului de pe Piatra Arsă s-a realizat săptămâna
aceasta şi vreau să mulţumesc cetăţenilor de pe această stradă. Noi am cumpărat tabla şi dumnealor
au venit şi au muncit cot la cot cu noi (au sudat, au vopsit). Urmează să reparam podul de la Biserica
de la Breaza de Sus I. Cine citeşte facebook-ul poate a observat că am fost criticaţi de o elevă de
liceu. Podul de pe str.Oltului a fost distrus într-o seara. Cu o zi înainte era întreg, nu au fost ploi să-l
distrugă, concluzia este că cineva l-a stricat seara. Se întâmplă ca la Nistoreşti. Avem tablă şi pentru
acest pod de pe Oltului, dar ne trebuie un sudor. În scurt timp o să-l reparăm. Dacă observaţi toată
lumea vrea să facem noi ce nu au făcut alţii.
2. Reţeaua de apă şi canal este pe proiectul POIM al Hidro Prahova. În principiu acest proiect
este pentru Podu Corbului şi nu pentru reţelele din Breaza care sunt urgente. Străzile pe care le

numim noi „urgenţe”, respectiv Putna, Dorobanţi ar trebui să le realizăm cu banii noştri, deoarece pe
fonduri europene durează.
3. Referitor la înregistrarea video nu am înţeles cum vreţi să o facem. Înregistrarea pusă pe You
tube nu este aceeaşi cum fac cei de la Câmpina. Valea Prahovei prin contract îşi asumă riscul că
filmarea nu o trunchează nimeni. Câmpina nu acceptă niciun cetăţean din afară să participe la
şedinţele consiliului local, are contract cu Valea Prahovei şi aceştia văd la TV ceea ce s-a hotărât în
Consiliu. Valea Prahovei îşi asumă această responsabilitate prin contract. Dacă doriţi să procedăm ca
Municipiul Câmpina, încheiem contract cu Valea Prahovei şi transmitem şi noi aceste şedinţe de
consiliu la TV. Vreau să purtăm o discuţie pe această temă.”
Dl.Cîrtoaje:”Noi atunci nu am luat în calcul că şedinţa va fi transmisă pe un anumit post. S-a pus
problema înregistrării acestora audio şi video.”
Dl.Primar:”Şi înregistrările audio şi video au un regim special. La Breaza cetăţenii s-au învăţat să
vină să participe la aceste şedinţe. Dacă vom avea solicitări în acest sens, vom transmite şi noi
înregistrările pe un post de televiziune.”
Dna.Duţoiu:”1. S-a întocmit studiul de fezabilitate pe care l-am aprobat pentru investiţia de apă
de la Valea Târsei.
2. Aţi spus mai devreme, „pentru copiii noştri niciun ban nu este prea mult.” Am fost sâmbătă la
acea activitate din parc, a fost foarte frumos, dar nu ştiu dacă aţi observat cei prezenţi acolo ce s-a
întâmplat, dar am rămas cu un gust amar şi vă spun şi de ce. Au dansat fetiţele de la „Muguri de
Breaza”, au coborât de pe scenă şi au dat ilicele baieţilor. Chiar nu suntem în stare, noi Breaza, oraş
cu tradiţie să facem costume şi pentru băieţi? Am mai spus cândva că ar trebui create aceste costume
şi pentru preşcolari. Le ţinem la Centrul Cultural şi fiecare grădiniţă care are nevoie le poate lua de
acolo. Nu poţi participa la niciun festivat fără costum, trebuie să fi îmbrăcat în costumul de Breaza,
altfel eşti depunctat. Solicit costume populare pentru fete şi băieţi.
3. În legătură cu reparaţiile şi curăţenia din şcoli. Sunt bani alocaţi pentru acestea? Propun
constituirea unei comisii care să meargă în toate şcolile din oraş să vadă care sunt necesităţile
fiecăreia.
4. De când s-a desfiinţat personalitatea juridică la grădiniţă, noi suntem marginalizaţi sau aflăm
informaţia foarte târziu. Nu mai primim informaţii de la judeţ.
5. În legătură cu dotarea grădiniţelor, mai nou în grădiniţe a apărut un curent sau să-i spunem o
alternativă „Dalton” în care trebuie înscrise grădiniţele şi dotate după cum prevede această
alternativă. Aş dori să iniţiez un proiect în acest sens, ca pentru anul viitor să prindem aceste
materiale de care avem nevoie, respectiv table magnetice, ceasuri speciale.”
Dl.Primar:”Referitor la costumele populare vă pot spune că acestea costă foarte mult. Este o
investiţie foarte mare şi Centrul Cultural nu dispune de astfel de sume. În ceea ce privesc reparaţiile
la şcoli şi grădiniţe, fiecare şcoală a avut obligaţia să prindă în bugetul pe anul 2017 sume pentru
reparaţii. Nu este obligaţia mea să le dau, ei trebuie să vină să ceară. Aşa cum s-a întâmplat şi în anii
trecuţi, vă propun constituirea unei comisii care să meargă în şcoli şi să vadă care sunt necesităţile
fiecăreia. Referitor la SF-uri şi PT-uri, abia acum o săptămână a fost concursul pentru ocuparea
postului la achiziţii publice. Cu o singură persoană nu am putut să facem prea multe. Dacă aţi
observat am început să facem plombe în oraş, deoarece şi pentru un metru de rigolă îţi trebuie SF,
PT, autorizaţii de construcţie. Mâine vine Curtea de conturi. A fost DNA, DGA şi iar o să fie toata
activitatea blocată în primărie.”
Dna.Duţoiu:”Aş dori să-l întreb pe dl.Vintiloiu dacă în oraşul Nisporeni a vizitat grădiniţele şi
şcolile de acolo. Cum sunt dotate? Au pianine?”
Dl.Vintiloiu:”Da, le-am vizitat, sunt dotate cu tot ceea ce este necesar pentru desfăşurarea
activităţii şi au şi pianine.”
Dl.Munteanu mulţumeşte domnului primar pentru pietrişul dus pe strada Plutonier Rădulescu şi
solicită toaletarea pomilor pe această stradă, dar şi pe Bld.Eroilor.”
Dl.Primar:”Am avut control de la Garda de Mediu şi au spus că am distrus pomii.
Dl.Toader:”1.Îndemn pentru dna.Cătălina Goran – succes în funcţia de interimar;
2. A fost o acţiune extraordinară sâmbătă în parcul oraşului, privind organizarea şi desfăşurarea
concursului „tunsul mioarelor”. Publicul a fost foarte încântat.”

3. Felicitări pentru modul în care dl.primar şi doamna comandant al Colegiului Militar au
organizat „Ziua Eroilor.”
4. Care este motivul principal pentru care dra.Stanciu Nadia a fost exclusă dintre noi?”
Dra.Stanciu:”Încă nu ştiu motivul principal, nu am primit niciun proces-verbal.”
Dl.Vintiloiu:”Nu aţi primit nimic de la Prefectură?”
Dra.Stanciu:”Ba da, am primit un ordin.”
Dl.Postelnicu:”În ultima perioadă în oraşul nostru s-au perindat mulţi musafiri: porci mistreţi, urşi,
iar până la Podu Vadului oraşul este plin de câini vagabonzi. Cred că aceştia sunt aduşi în oraşul nostru
şi din alte oraşe. Cum rezolvăm această problemă a câinilor fără stăpân?”
Dl.Primar:”Acei câini au fost ridicaţi de firma cu care avem contract, dar nu în totalitate.
Dna.Anton:”Locuitorii din Nistoreşti, mai precis familia Ungureanu au întrebat când se va asfalta
porţiunea de la biserică la cimitir?”
Dl.Primar:”Problema acolo este mai deosebită. Domnul Colorian a făcut demersuri la CNADR,
ne-au transmis proiectul cu mici modificări. Vor face intrare pe Frunzelor şi pe str.Mureşului. Între
cartiere se va realiza trotuar , cu rigole şi asfalt. Pe str.Frunzelor s-au realizat rigole carosate.”
Dl.Preoteasa:”Strada Banatului este cea mai distrusă din oraş. Uniunea Europeană şi-a făcut milă
de noi şi ne-a dat bani pentru apă şi canal, dar nu ştim când vor fi puse în funcţiune. Zona din parc
despre care vorbea dl.primar trebuie atent supravegheată. Aveţi 30 de gardieni care trebuie puşi la
treabă deoarece îşi ia banii degeaba.
Dl.Primar:”Eu i-am spus fostului primar să nu asfaltăm str.Banatului până nu băgăm apa şi
canalul, dar nu a ascultat şi normal că această stradă este acum distrusă. Aceste străzi, Banatului, Gării,
Caraiman au fost realizate de Compania Naţională de Investiţii. SC Lor Instal a intrat în faliment,
CNI-ul a realizat contractul cu ei şi acum ne-au solicitat să nu intervenim pe străzi până nu fac ei
expertiză tehnică.”
Dl.Mic:”Biroul pentru coordonare al asociaţiilor de proprietari mai funcţionează?”
Dna.secretar:”Structura există, dar nu a fost încă actualizată.”
Dl.Oprescu:”Am atâtea idei în cap că mi-e greu să le organizez şi să spun totul dintr-o dată. S-au
tot adunat de-a lungul timpului fel şi fel de toxicităţi ale consiliului local şi ale administraţiei. Vreau să
abordez dacă este posibil şi nu are cum să nu fie posibil, că este absolut democratic şi mă uit la noua
noastră secretară. Aşa îi povesteam şi acum 14 ani, în luna lalelelor fostei secretare şi îi spuneam Bine aţi venit în luna florilor. Şi dvs. vă spun la fel.”
Dna.secretar:”Multumesc.”
Dl.Oprescu:”Vreau să vă pun o întrebare. Sunteţi prietenă şi aţi lucrat cu fosta secretară? Bine că
s-a dus. Da sau nu?”
Dna.secretar:”Am fost subalterna dumneaei, normal secretarul coordonează consilierul juridic.”
Dl.Oprescu:”Şi unde? Că dacă nu spuneţi dvs.vă spun eu. Unde aţi lucrat împreună cu ea.”

Dna.secretar:”Am fost consilierul juridic al primăriei.”
Dl.Oprescu:”Unde? Înainte de a veni aici.”
Dna.secretar:”Înainte am lucrat la Primăria Băneşti.”
Dl.Oprescu:”Păi de ce nu spuneţi aşa. Ştiu tot traseul dumneaei, ea nici măcar nu ştie cât ştiu. Ştiu şi despre
ea şi despre Paulică care a făcut toate jocurile. În sfârşit, pe la Comarnic nu aţi trecut?”
Dl.Primar:”Nu.”
Dl.Oprescu:”A fost secretară la Comarnic, am fost la ea în birou. Habar nu are.”
Dna.secretar:”Vă rog să-mi spuneţi pertinent, nu să acuzaţi pe unul şi pe altul, chiar nu înţeleg care este
rostul acestor discuţii.”
Dl.Oprescu:”Rostul dvs.în Primăria Breaza nu este cel care a fost până acum. Dvs.aveţi două misiuni
fundamentale pe scaunul pe care v-aţi aşezat, cum v-aţi aşezat şi anume: să-i ţineţi spatele fostei secretare care a
făcut atâtea mizerii în Breaza şi a doua, să răspundeţi la ce vă cere mafia că altfel vă ejectează urgent. Am foarte
multe să vă povestesc, aţi cam picat ca musca-n lapte.”
Dra.Stanciu:”Nu am primit procesele-verbale de la ultimile patru şedinţe de consiliu pe suport de hârtie.”
Dna.Goga:”Vi le-am trimis pe email.”
Dra.Stanciu:”Vreau să-i răspund domnului Toader la întrebare, nu ştiu de ce am fost exclusă din partid.”
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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