Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza,
desfăşurată în data de 27 aprilie 2017 cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30 martie 2017, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.276/24.04.2017 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.Elena Moldoveanu, 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 16 consilieri, din totalul de 17
(dl.Toader Aurelian a anunţat ca va întârzia).
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 30 martie 2017.
Dl.președinte:”Înainte de a supune la vot ordinea de zi, vă propun introducerea pe aceasta a trei
proiecte de hotărâri, după cum urmează:
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.18/2017 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din oraşul Breaza;
Iniţiatori: Bran Alexandra Lăcrămioara, Viceprimarul oraşului Breaza;
• Proiect de hotărâre pentru aprobare PUD privind “Ridicare restricţie de construire
(S=3943,27mp) pentru amplasare complex comercial şi amenajare acces (Sst=5155,98 mp)” în
jud.Prahova, oraş Breaza, str. Republicii, nr.25, T28, parcela Cc528, NC 26913, DJ 101R
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 106/2016 privind numirea reprezentanţilor
Consiliului Local Breaza în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
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 aprobarea bugetului local al oraşului Breaza şi a bugetelor
ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2017;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
2. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al oraşului Breaza,
Domnului Chiţu Ştefan;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
3.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 55/2014 privind inventarierea
în domeniul public al oraşului Breaza a unor obiective/sisteme publice de alimentare cu apă incluse
în Proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
4.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia către operatorul SC HidroPrahova SA a unor
bunuri imobile proprietate publică din componenţa sistemelor de utilităţi publice;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
5.Proiect de hotărâre privind inventarierea unor imobile în domeniul privat al oraşului Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
6.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a unei suprafeţe de
teren proprietate publică a oraşului Breaza, situată în Breaza, Piaţa oraşului;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
7. Proiect de hotărâre privind reglementarea destinaţiei spaţiilor din incinta clădirii proprietate
publică a oraşului Breaza (fostul sediu al Primăriei) situată în Breaza, str. Republicii, nr.78;

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
8. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 24/23.02.2017 privind dezmembrarea unui
teren din terenul proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, cu nr. cadastral 23751 (nr.
cadastral vechi 12581) str. Republicii, nr.63, T28, P432, 434, intravilan;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
“Reparaţii prin asfaltare str. 23 August de la intersecţie cu str. Peştişori până la pod peste râul
Prahova” oraş Breaza, judeţul Prahova;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
10. Proiect de hotărâre 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 aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Oraşul Breaza şi Liceul
Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza;
Iniţiator: Grădinaru Adriana, consilier local;
13.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de păşunat şi recoltare
a masei verzi pe pajiştile proprietate privată a oraşului Breaza, aprobat pribn HCL
nr.52/24.04.2014;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 117/25.08.2016 privind
constituirea unei comisii de analiză şi verificare a organizării şi desfăşurării activităţii în piaţa
agroalimentară a oraşului Breaza;
Iniţiator: Brotoiu Gheorghe Cristian, consilier local;
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 83/2013 privind aprobarea înfiinţării
Clubului Sportiv Orăşenesc “Tricolorul” Breaza ca instituţie publică în subordinea Consiliului
Local Breaza, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiatori: Dragoş Bercăroiu şi Vintiloiu Alexandru, consilieri locali;
16. Proiect de hotărâre privind acordul consiliului local pentru elaborarea unui studiu de
fezabilitate în vederea realizării obiectivului “Platforme cu pubele subterane”, în oraşul Breaza;
Iniţiatori: Bran Alexandra Lăcrămioara , Viceprimarul oraşului Breaza şi un grup de consilieri
locali;
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunităţii realizării proiectului de interes public care
vizează amplasarea unor cişmele stradale în oraşul Breaza;
Iniţiatori: Bran Alexandra Lăcrămioara, Viceprimarul oraşului Breaza şi un grup de consilieri
locali;
18.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Breaza;
Iniţiator: Grădinaru Adriana, consilier local și comisia de învăţământ;
19. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe teren a doamnei
Rădoi Mariana;
Iniţiator: Anton Mădălina Florentina, consilier local;
20.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Breaza pentru realizarea unor
demersuri în vederea cumpărării de către Oraşul Breaza a unei suprafeţe de teren;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
21.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.18/2017 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din oraşul Breaza;
Iniţiatori: Bran Alexandra Lăcrămioara, Viceprimarul oraşului Breaza;
22.Proiect de hotărâre pentru aprobare PUD privind “Ridicare restricţie de construire
(S=3943,27mp) pentru amplasare complex comercial şi amenajare acces (Sst=5155,98 mp)” în
jud.Prahova, oraş Breaza, str. Republicii, nr.25, T28, parcela Cc528, NC 26913, DJ 101R;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 106/2016 privind numirea reprezentanţilor
Consiliului Local Breaza în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
24.Raportul privind situaţia socio-economică a oraşului Breaza pentru anul 2016;
25. Informare privind obţinerea acordului Consiliului Local Breaza pentru demararea
procedurilor legale necesare în vederea iniţierii proiectelor de hotărâre pentru vânzarea, în condiţiile
legii, a unor imobile;
Prezintă: Toader Geanina, şef Serviciul APL;
26. Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;
27. 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 extraordinare din data de 06.03.2017. Dacă sunt propuneri de
modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu, cine este
pentru, împotrivă se abţine cineva? - 13 voturi pentru şi 3 abţineri (Anton M, Bercăroiu C. Şi
Cîrtoaje F.pe motiv că nu au fost prezenţi);
• procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 16.03.2017. Dacă sunt propuneri de
modificări, completări, obiecţiuni cu privire la realitatea celor consemnate. Dacă nu, cine este
pentru, împotrivă se abţine cineva? - 10 voturi pentru şi 6 abţineri (Anton M, Bercăroiu C, Bran A,
Brotoiu C, Neguţescu E, Stanciu N);
• procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31.01.2017. Dacă sunt propuneri de
modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu, cine este
pentru, împotrivă se abţine cineva? - 15 voturi pentru şi o abţinere (Neguţescu E.);
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 2017;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil – cu amendamentele
formulate în şedinţa comisiei buget.
Dra.Stanciu:” Avem bani pentru autospecială?”
Dl.Primar:”Se va ţine seama la prima rectificare de buget.”
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 acordarea Titlului de
Cetăţean de Onoare al oraşului Breaza, Domnului Chiţu Ştefan;
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 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea
HCL nr. 55/2014 privind inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a unor
obiective/sisteme publice de alimentare cu apă incluse în Proiectul “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: s-a votat în unanimitate.
Se trece la puctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia către
operatorul SC HidroPrahova SA a unor bunuri imobile proprietate publică din componenţa
sistemelor de utilităţi publice;
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 inventarierea unor imobile
în domeniul privat al oraşului Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:14 voturi pentru şi 2 abţineri (Bran A. și Stanciu N.).
Se trece la punctul 6 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,
Piaţa oraşului;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.

S-a propus în comisii preţul de 10,70 lei. Este supus la vot acest preţ: 15 voturi pentru şi o
abţinere (Stanciu N.)
Din comisie vor face parte următorii consilieri: Brotoiu Cristian şi Bogdan Gabriel. Aceste
propuneri au fost votate 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 reglementarea destinaţiei
spaţiilor din incinta clădirii proprietate publică a oraşului Breaza (fostul sediu al Primăriei) situată
în Breaza, str. Republicii, nr.78;
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 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.
24/23.02.2017 privind dezmembrarea unui teren din terenul proprietate publică a oraşului Breaza,
situat în Breaza, cu nr. cadastral 23751 (nr. cadastral vechi 12581) str. Republicii, nr.63, T28, P432,
434, intravilan;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 15 voturi pentru şi 1 împotrivă (Bercăroiu C).
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii prin asfaltare str. 23 August de la intersecţie cu str.
Peştişori până la pod peste râul Prahova” 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 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 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 aprobarea unor măsuri
privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Dl.Primar:”Propun ca amendament, marcarea unei treceri de pietoni pe str.Ocinei, la 5 metrii de
intersecţie.”
Această propunere a fost votată 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 aprobarea încheierii unui
parteneriat între Oraşul Breaza şi Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” 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 punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi
completarea Regulamentului de păşunat şi recoltare a masei verzi pe pajiştile proprietate privată a
oraşului Breaza, aprobat pribn HCL nr.52/24.04.2014;
Dl.Motoroiu solicită ca din comisie să facă parte şi un reprezentant al Asociaţiei crescătorilor
de animale.
Dl.Cîrtoaje:”La distribuirea suprafeţelor de păşunat va asista şi un reprezentant al asociaţiei
crescătorilor de animale.”
Este supus la vot amendamentul formulat de dl.Cîrtoaje: s-a votat în unanimitate.
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 şi
completarea HCL nr. 117/25.08.2016 privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a
organizării şi desfăşurării activităţii în piaţa agroalimentară a oraşului Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:14 voturi pentru şi 3 abţineri (Bran A, Stanciu N şi
Voicu I.).

Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
83/2013 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Orăşenesc “Tricolorul” Breaza ca instituţie
publică în subordinea Consiliului Local Breaza, cu modificările şi completările ulterioare;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz nefavorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:14 voturi pentru şi 3 abţineri (Bran A, Stanciu N şi
Voicu I.).
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordul consiliului local
pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului “Platforme cu pubele
subterane”, în oraşul Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Dra.viceprimar propune ca banii alocaţi pentru elaborarea studiului de fezabilitate să fie alocaţi
la prima rectificare de buget.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunităţii
realizării proiectului de interes public care vizează amplasarea unor cişmele stradale în oraşul
Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:15 voturi pentru şi 2 abţineri (Bercăroiu C. şi
Vintiloiu S.).
Se trece la punctul 18 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 au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la
plata impozitului pe teren a doamnei Rădoi Mariana;
Este supus la vot proiectul de hotărâre:10 voturi pentru şi 7 abţineri (Cîrtoaje F., Grădinaru
A., Duţoiu T., Munteanu I., Toader A., Bercăroiu D. şi Vintiloiu S.).
Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului
Local Breaza pentru realizarea unor demersuri în vederea cumpărării de către Oraşul Breaza a unei
suprafeţe de teren;
Este supus la vot proiectul de hotărâre:14 voturi pentru şi 3 abţineri (Bran A, Stanciu N şi
Voicu I.).
Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi
completarea HCL nr.18/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului public de salubrizare din oraşul Breaza;
Dra.Viceprimar:”Cu excepţia rigolelor carosate.”- s-a votat în unanimitate
Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 22de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre pentru aprobare PUD privind
“Ridicare restricţie de construire (S=3943,27mp) pentru amplasare complex comercial şi amenajare
acces (Sst=5155,98 mp)” în jud.Prahova, oraş Breaza, str. Republicii, nr.25, T28, parcela Cc528,
NC 26913, DJ 101R
Dl.Bratosin:”Am început demersurile de mai mult timp, aproape un an și jumătate pentru
deschiderea unui magazin în orașul dvs. și asta din mai multe considerente. Am așteptat mai bine de
8 luni obținerea avizelor de la Consiliul Județean Prahova. Prin deschiderea acestui magazin vom
aduce mai bine de 20 de locuri de muncă pentru cetățenii din orașul Breaza, vom sistematiza zona,
știți că în spatele magazinului avem un mic pârâiaș care tot iese din matcă și pentru aceasta trebuie
să-l amenajăm.”
Dl.Primar:”Pentru cine nu cunoaște, magazinul Penny se va deschide acolo unde a funcționat
cândva școala UCECOM.”
Dl.Bratosin:”Vrem să realizăm această investiție și asta depinde acum numai de dvs.dacă dați
curs acestui proiect de hotărâre prin aprobarea PUD-ului. Dovada noastră de bună intenție, de plus
valoare și de sistematizare în zonă, tot ce înseamnă comerțul civilizat, există și o donație în favoarea
Primăriei Breaza, a fost donată o suprafață de teren.”

Dl.Cîrtoaje:”Sunt de acord să vină Penny în orașul Breaza, nu am nimic împotrivă, dar nu mi se
pare o investiție benefică orașului. Dacă stăm să analizăm situația din alt punct de vedere și ca să vă
dau un exemplu clar, atunci când a venit Mega Image și a dat drumul acestui magazin, s-a închis
magazinele a 7-8 operatori locali, care aveau și ei salariați la rândul lor. Acum ne încântă că vine
Penny cu un supermarket frumos, angajează 20 de locuitori ai orașului Breaza, dar prin închiderea
magazinelor mai mici vom pierde 15-20 de salariați ai orașului Breaza. Nu știu care este avantajul.
Că amenajează zona, acesta este un plus pentru oraș, dar Breaza nu are nevoie deocamdată de
supermarket, avem și Profi și Maga Image, consider că sunt suficiente pentru orașul nostru. Avem
nevoie de investitori care să creeze cu adevărat locuri de muncă.”
Dl.Brotoiu:”Sunt de acord cu deschiderea acestui supermarket în orașul nostru. În primul rând
oferă locuri de muncă. Spuneați dvs.că micii buticari vor închide magazinele, dar să vedem mai
întâi ce prețuri practică acestia și ce prețuri practică Penny, luăm de la buticari litrul de ulei cu 5.5
lei și de la Penny cu 3.5 lei, nu este un beneficiu pentru cetățeni? Eu zic că da.”
Dna.Grădinaru:”Așa cum a spus și colegul meu, nu că nu aș fi de acord, dar, avem deja două în
oraș. Nu știu dacă puterea de cumpărare a cetățenilor din Breaza este atât de mare încât să mai
deschidem un supermarket. Referitor la ce spune Cristi, nu-i dau dreptate, pentru că acel buticar are
acel venit din care își întreține întreaga familie. dacă venim cu un alt supermarket, hai să ne gândim
câtă marfă este în stare deplorabilă, de ce să nu-i ajutăm până la urmă și pe cei care au investit, care
plătesc și ei taxe și impozite. Nu am nimic împotriva acestui Penny, dar ei deschid în zona
UCECOM-ului și puțin mai sus avem Profi. Nu cred că toți salariații, în număr de 20 vor fi toți de
pe raza orașului Breaza. Să ne gândim și la afacerile celorlalți. Dacă se vor închide 2-3 magazine,
oamenii aceia din ce vor trăi? Eu vorbesc din punct de vedere economic și la sfârșitul anului se
anunță că vine criza mai mare decât a fost. Atunci care va fi puterea de cumpărare, ce se va
întâmpla cu micii întreprinzători? Ce am creat? Probleme sociale pentru oraș, probleme de asistență
socială la primărie și nu am realizat nimic. Mă bucur că angajați 20 de persoane și ce salariu le dați?
Salariul minim pe economie, 1450 lei, da? 1/3 din acel salariu se duce la stat. Credeți că putem să
recuperăm investitorii care își pierd afacerea?”
Dl.Bercăroiu C.”Vis a vis de acest proiect și de intenția afacerii Penny se discută de foarte mult
timp în orașul Breaza. În 2005-2006 Penny a venit în orașul Breaza și a vrut să închirieze teren
pentru deschiderea acestui supermarket, în ”goapa” din parc. Atunci au fost primele încercări.
Consilierii de la acea vreme nu au fost de acord, deoarece voiam să realizăm în acea zonă ceva
pentru agrement, pentru sport. Între timp firma Penny a obținut un teren în orașul Breaza, sunt
proprietari. Pun întrebarea, dacă eu proprietar vin la Consiliul Local și solicit un aviz și eu consiliu
mă opun în baza a ceea ce au spus colegii mei, mi se pare a fi un abuz. Opresc un investitor să
investească în orașul Breaza. Dacă ar fi să se realizeze pe un teren de la primărie și noi dorim să
realizăm altceva, atunci ne-am pune un semn de întrebare pentru celelalte firme din orașul Breaza.
Nu cred că ar trebui să ne opunem că de fapt firma Penny nu dorește decât un aviz pentru
construire. Că o să fie concurență în orașul nostru, este economie de piață, ne-am asumat-o în anul
1990 când am vrut democrație, acum nu înțeleg de ce am fi împotrivă.”
Dl.Voicu:”Sunt de acord cu acest proiect, fiecare cetățean își poate alege de unde să-și facă
aprovizionarea. La Mega sunt prețuri mari, la Profi prețuri mai mici, dar marfa de o altă calitate, îi
așteptăm pe cei de la Penny. Știu că dl.primar când a fost consilier local și mai apoi viceprimar nu-i
plăceau proiectele venite peste ordinea de zi. În principiu sunt de acord cu proiectul, dar era mai
bine dacă îl discutam marți.”
Dl.Toader:”1.Din punct de vedere al concurenţei cu cele două supermarket-uri Profi și Mega
Image, dvs.garantaţi că aduceţi mai multe produse româneşti decât alte firme?”
Dl.Bratosin:”În toate magazinele avem produse românești, undeva la 30%.”
Dl.Toader:”Produsele românești înseamnă ca dvs.să faceți contracte cu acești oameni ai noștri.
Că dați de lucru la 20 de oameni din oraș este bine, dar dacă nu veți face și această prezentare de
produse, oamenilor le va fi greu să aleagă.”
Dl.Bratosin:”Sunt de acord cu dvs., dar am venit în fața dvs.să aprobați ceva urbanistic. Din
punct de vedere economic știți că agricultura noastră suferă și sunt puțini cei care pot furniza
produse la o calitate bună.”

Dl.Cîrtoaje:”Nu am nimic de obiectat în privinţa celor care deschid Penny la Breaza, eu am
spus ceea ce se va întâmpla. Întrebarea mea este, deschid punct de lucru în oraş?”
Dl.Primar:”Vor deschide punct de lucru, deoarece altfel nu vor putea funcționa. Deschiderea
acestui supermarket este bun pentru oraș deoarece: se vor face angajări din rândul cetățenilor din
Breaza, bucureștenii nu vor mai merge la Câmpina să facă cumpăraturi, vor lăsa banii la Breaza.
Impozitul care vine la primarie din partea acestor magazine este imens. Cât timp voi fi primar, nu
voi lăsa să se amplaseze în centrul orașului aceste supermarketuri, ce s-a întâmplat în trecut este
treaba lor. Referitor la locurile de muncă, vor fi mai mult de 20 și ca o paranteză, vă spun că la
uzină parcul industrial este 80% aprobat.”
Dl.Novac:”Achiesez la susţinerile doamnei Grădinaru şi dlui.Cîrtoaje. Nu am nimic cu faptul că
vin investitori în orașul Breaza, dar pun în discuția consilierilor și ar trebui luat în calcul, creerea
unei zone industriale unde să-și desfășoare activitatea, ar trebui să ne aliniem și noi orașelor
civilizate și care vor să se dezvolte. Nu poți dispune oricum de un teren chiar dacă îl ai în oraș.
Trebuie creată o zonă, unde acei investitori să vină, să-și desfășoare activitatea și în mod civilizat.
Concurența mai mare este mai bine, investitori mai mulți iar este foarte bine, deoarece crează locuri
de muncă mai multe, dar nu oriunde. Consider că trebuie luată în calcul această zonă industrială
unde să-și defășoare activitatea.”
Este supus la vot proiectul de hotărâre:15 voturi pentru şi 2 abţineri (Bran A. și Stanciu N.).
Se trece la punctul 23de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
106/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Breaza în Consiliul de Administraţie al
Spitalului de Boli Pulmonare Breaza;
Dna.secretar:”Prin HCL nr.106/2016 dvs.v-ați desemnat reprezentanții în consiliul de
administrație al Spitalului de boli pulmonare Breaza, în persoana dnei.Grădinaru Adriana, care
îndeplinea și condiția prevăzută de lege, adică să fie economist, al doilea reprezentant pe
dra.Stanciu, iar ca supleanți pe dl.Munteanu Ion și pe dl.Bogdan Gabriel. Legea nr.95 a spitalelor sa modificat, în sensul stabilirii ca fiind incompatibilitate a calității reprezentanților dvs.de membru
în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic. Practic reprezentanții
dvs.nu au voie să îndeplinească aceste funcții în cadrul Consiliului de administraţie de la Spitalul de
Boli pulmonare. Din acest considerent, am înaintat adrese organizațiilor județene ale partidelor și
am primit răspuns de la PNL, în care ni se precizează că dna.Grădinaru este președinta organizației
PNL, iar dl.Munteanu Ion este vicepreședinte al acestei organizații. De asemenea, am primit adresă
din partea PSD prin care ni se precizează că dra.Stanciu Nadia nu mai are nicio calitate, membru
sau funcție în cadrul PSD. Această adresă ne-a fost comunicată astăzi la ora 14.30. Încetarea
mandatului se dispune prin ordinul prefectului. Nu am primit de la ALDE, dar dl.Bogdan dacă știe
că are o funcție de conducere ar trebui să ne spună, deoarece nu putem să mai modificăm mult
această hotărâre, având în vedere că vom demara și procedura de organizare și desfășurare a
concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului de Boli Pulmonare. La sfârșitul lunii
aprilie expiră contractul, iar mâine este convocat Consiliul de administrație. Trebuie să vă
desemnați reprezentanți care nu fac parte din organele de conducere ale organizațiilor partidelor
politice. Problema este că acum nu mai aveți un economist. Legea nu reglementează un reprezentant
din rândul consilierilor, ci și un reprezentant desemnat de consiliul local.”
Dna.Anton:”Propun în această comisie pe dl.Brotoiu şi ca economist un funcţionar din aparatul
de specialitate al primarului.”
Dna.Grădinaru:”Propun ca din comisie sa facă parte dl.Toader şi dra.Stanciu, iar ca supleanţi
dl.Brotoiu şi dl.Tudor Florian.”
Este supusă la vot propunerea formulată de dna.Anton: pentru dl.Brotoiu s-au înregistrat 9
voturi pentru şi 8 abţineri.
• Pentru dna.Cojocaru Florentina – s-a votat în unanimitate.
Supleanţi: - dl.Toader - s-a votat în unanimitate;
• Dl.Postelnicu – s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 24 de pe ordinea de zi: Raportul privind situaţia socio-economică a oraşului
Breaza pentru anul 2016.
A fost transmis pe email, membrii consiliului au luat cunoştinţă despre acesta.

Se trece la punctul 25 de pe ordinea de zi: Informare privind obţinerea acordului Consiliului
Local Breaza pentru demararea procedurilor legale necesare în vederea iniţierii proiectelor de
hotărâre pentru vânzarea, în condiţiile legii, a unor imobile;
Doamna Toader prezintă informarea şi solicită Consiliului local să-şi exprime votul cu privire
la fiecare cerere în parte.
• Pentru cererea formulată de dna.Drăgoescu, nu s-a aprobat demararea procedurilor privind
vânzarea apartamentului;
• Pentru cererea formulată de dl.Rangă - s-a votat în unanimitate;
• Pentru cele 3 cereri de închiriere, s-au înregistrat 16 voturi pentru şi o abţinere (dra.Bran);
Se trece la punctul 26 de pe ordinea de zi: Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa
adresată Consiliului Local Breaza;
Au fost prezentate şi aprobate următoarele raspunsuri la adrese: - nr.103/30.03.2017
Prin prezenta supunem atenţiei şi analizei dvs. situaţia constatată, care vizează imposibilitatea
accesului pe terenul de sport din incinta Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, proprietatea oraşului
Breaza, administrat de această instituţie de învăţământ preuniversitar.
Practic în afara orelor de program, precum şi în zilele în care nu se desfăşoară actul de
învăţământ, porţile de acces în incintă sunt încuiate, deşi instituţia de învăţământ are paznic angajat.
Având în vedere că aceste imobile sunt proprietatea oraşului şi ţinând seama de
competenţele Consiliului local în ceea ce priveşte patrimoniul oraşului, apreciem necorespunzător
modul în care conducerea liceului administrează aceste imobile prin limitarea accesului.
Considerând că accesul pe terenul de sport în condiţiile la care ne-am referit mai sus nu
afectează folosinţa şi posesia acestuia ca bază de învăţământ, solicităm conducerii să dispună astfel
încât porţile să nu se mai încuie şi implicit să responsabilizeze angajatul cu atribuţii de pază pentru
supravegherea persoanelor care îl utilizează.
Pe această cale, precizăm că suntem dispuşi să purtăm discuţii în sensul rezolvării situaţiei
mai sus expuse.
Această adresă a fost formulată la solicitarea dlui.consilier Brotoiu Cristian.
Dl.Cîrtoaje propune ca prin adresă să se solicite reprezentanţilor liceului să pună plase de
protecţie să nu mai sară mingiile pe stradă.
Dl.Brotoiu arată că a solicitat acest lucru pentru protecţia copiilor, aceştia se urcă pe gard
pentru a intra în incinta liceului şi se pot răni.
Dl.Bercăroiu:”Tot ce înseamnă clădire şi teren date în administrare unităţii de învăţământ, din
acel moment reprezentanţii liceului îşi exercită dreptul cu privire la acestea. Directorul şcolii are
dreptul să limiteze intrarea în curtea sau incinta liceului. Nu pot să fiu de acord să lăsăm porţile larg
deschise, deoarece sunt responsabilităţi mari acolo. Fiind în perimetrul şcolii răspunde directorul
acesteia şi are voie să închidă porţile. Nu are rost ca noi consiliul local să ştirbim autoritatea
doamnei director.”
Dl.Primar:”Ar trebui stabilit un program împreună cu directorul şcolii.”
Dna.secretar:”Vom face o adresă către directorul liceului, prin care îi solicităm ca de comun
acord să se stabilească un program pentru folosirea terenului de sport şi în acea perioadă o să
asigurăm supravegherea.”
- Adresa nr.70/10.03.2017 şi 75/13.03.2017 (Comisia juridică a fost împuternicită să verifice
actele şi să formuleze răspuns pentru Florea Constantin), nr.4265/22.03.2017 (unanimitate);
nr.91/23.03.2017(unanimitate); nr.76/14.03.2017 (unanimitate); nr.90/22.03.2017(unanimitate).
Doamna Toader prezintă adresa nr.1803/2017, formulată de Vică Cristina, prin care solicită
acordul autorităţilor publice locale de a recolta plante medicinale şi fructe de pădure de pe terenurile
proprietate privată ale oraşului Breaza.
Şi în anii anteriori s-au încheiat astfel de acorduri pentru recoltare plante medicinale şi fructe
de pădure de pe terenuri proprietatea oraşului Breaza, pentru care s-a perceput suma de 700
lei/întreaga perioadă.
Cererea a fost aprobată cu următoarele condiţii:

1.recoltarea de plante medicinal şi fructe de pădure se va realiz anumai de pe suprafeţele de
teren păşune (izlaz) situate în următoarele puncte: Plai Belia-7ha, Turbatu-2ha, Frăsinet-3ha,
Surdeşti-2ha, Fundătura Ţurlea-3ha, Davideşti-1ha, Tudoseşti-3ha, Istrate-4ha şiValea Morii-2ha;
2.pentru folosirea terenurilor trebuie să achitaţi suma de 100 lei, datorată pentru întreaga
perioadă;
3. perioada de recoltareeste de la data emiterii prezentei adrese şi până la data de 31.12.2017 .
În condiţiile în care nu va respecta cele stabilite, sau nu va achita suma datorată, acordul
Consiliului Local Breaza a precizat că acordul nu mai este valabil.
Se trece la punctul 27 de pe ordinea de zi: Întrebări şi interpelări.
Dna.Duţoiu:”1. Doamna Bobe Elena, vă roagă să urgentaţi angajarea asistentei la Grădiniţa cu
program prelungit „Castelul fermecat”.
Dl.Primar:”Astăzi am votat bugetul şi solicit comisiei de învăţământ din cadrul consiliului să se
întrunească, să o invite şi pe dna.Bobe şi împreună să hotărâm ce vom face.”
Dl.Cîrtoaje:”Doresc ca acele asistente care se vor angaja la grădiniţă să aibă studii de lungă
durată, nu de 3 luni şi experienţă. Solicit acest lucru având în vedere că în aceea grădiniţă se
pregăteşte hrana pentru copii.”
Dna.Goga:”Asistentele angajate la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” au şcoală postliceală de 3
ani.”
Dl.Primar:”Nu putem să angajăm asistentă până nu avem avizul Inspectoratului şcolar
Prahova.”
Dna.Duţoiu:”2.Ştiţi că atunci când a venit dl.Cristi Radu în consiliu ne-a spus că s-a învoit o
singură vacă în punctul Mesteceni. Cetăţenii care au animale în zonă sunt indignaţi şi au spus că o
să vină aici să spună că nu este aşa.”
Dl.Bercăroiu D:”Membrii Comisiei agricolă o să vină în teren să vorbească personal cu
crescătorii de animale.”
Dna.Duţoiu:”3. V-am rugat dl.primar să duceţi balastru pe str.Surdeşti, aţi dus, dar nu a fost
suficient. În zonă Kiru nu se mai poate trece.
4. Racordarea la reţeaua de apă în Valea Târsei.”
Dl.Primar:”În şedinţa de consiliu mi-aţi spus să duc o maşină de balastru la potcovărie. Acolo a
fost dusă, normal că nu a ajuns pentru toată strada şi oamenii sunt nemulţumiţi. Am mai spus că
după aprobarea bugetului vom cumpăra piatră şi vom duce şi pe restul de stradă. De asemenea, se
va reabilita şi str.Ocinei în pct.Kiru.”
Dl.Bercăroiu D:”Mi-am verificat agenda şi pe izlazul Mesteceni avem învoite 17 vaci.”
Dl.Novac prezintă cererea celor 24 de familii de pe Bld.Eroilor, solicitare care va fi înregistrată
la sediul Consiliului local Breaza şi la care va primi răspuns.
Dl.Primar:”Aţi fost şi în şedinţa de comisii şi ştiţi că pentru Bld.Eroilor s-au alocat cu prioritate
5 miliarde lei pentru reabilitarea acestuia.”
Dna.Niţă prezintă situaţia creată în derularea contractului dumneaei de muncă cu Primarul
oraşului Breaza în calitate de angajator.
Dl.Bogdan propune ca acest memoriu să fie discutat în comisiile de specialitate ale consiliului.
Doamna Niţă refuză şi dă citire memoriului.
Dl.Primar solicită ca aceste informaţii să-i fie aduse dumnealui la cunoştinţă în calitate de
angajator şi mai apoi să fie prezentate Consiliului Local.
Dl.Cîrtoaje solicită ca memoriul însoţit de toate documentele să fie puse la dispoziţia membrilor
consiliului în prima şedinţă de comisii.
Dl.Toader întreabă dacă pentru cercetarea disciplinară a dnei.Niţă s-a primit referat din partea
Şefului Serviciului PFI-API în subordinea căreia se află.
Dl.Primar menţionează că a solicitat un referat din partea dnei.Bunghez, dar nu a primit nimic
până la această dată.

Dna.Niţă face precizarea că are un convocator din partea dnei.Bunghez pentru data de
24.03.2017, în vederea cercetării disciplinare a acesteia.
Dl.Bogdan:”Supun la vot propunerea dlui.Cîrtoaje să ne prezinte documentele în prima şedinţă
de comisii.”
Dl.Vintiloiu:”Suntem organ de anchetă?”
Dra.Viceprimar:”Ceea ce am votat acum, a fost strict să ni se prezinte documentele, nu să
analizăm sau să luăm o decizie.”
Dl.Bogdan:”Exact asta am supus la vot.”
Dl.Fulga N.”Sunt crescător de animale din Breaza, am solicitat în anii trecuţi loturi pentru
păşunatul de primăvară-toamnă şi nu s-a atrubuit că nu au fost. Pe izlazuri nu se păşunează şi nu
ştim de ce, iar noi cei care avem nevoie de ele nu beneficiem. Pe izlazul Ocine nu se poate păşuna?
Am auzit că ar fi al nostru sau că suntem în judecată.”
Dna.secretar:”Legat de izlazul care acum este în proprietatea comunei Adunaţi, noi am formulat
cerere în baza unei legi speciale privind reconstituirea dreptului de proprietate, însă cererea a fost
respinsă de Comisia Judeţeană Prahova, pentru faptul că noi nu am avut niciodată în proprietate
acest izlaz. Legea era foarte clară. UAT-urile care au deţinut în proprietate suprefeţe cu destinaţia
pajişti le pot solicita. Noi l-am avut în administrare, iar înainte de revoluţie s-a dat în administrare
comunei Adunaţi. Mai mult, comuna Adunaţi a formulat cerere în baza Legii nr.18/1991 r, m, c., şi
l-au primit în proprietate. Comisia judeţeană ne-a respins cererea şi am mers în instanţă, am pierdut
şi în toate hotărârile judecătoreşti se motivează acest fapt, că noi nu l-am avut niciodată în
proprietate. Comuna Adunaţi îl are din anul 1991 în Anexa 16 pe fond funciar.”
Dl.Dumitru Alin prezintă sesizarea înregistrată sub nr.99/28.03.2017.
Dl.Vintiloiu Alexandru precizează faptul că cele susţinute de dl.Dumitru nu sunt adevărate.
Dna.Lepuş şi dl.Negotei, cetăţeni din cartierul Valea Târsei solicită realizarea demersurilor
necesare, în vederea racordării la reţeaua de apă potabilă a localităţii.
Dl.Mic:”Compartimentul de coordonare a asociaţiilor de proprietari din cadrul primăriei mai
funcţionează?
Dl.Primar:”Nu. Dl.Comărniceanu a ieşit la pensie şi un alt membru şi-a dat demisia din
această structură.”
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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