
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, desfăşurată în 
data de 25 ianuarie 2018, cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

PROCES-VERBAL 
 
Încheiat astăzi 29 noiembrie 2017, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a Consiliului 

Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.945/24.11.2017 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, Viceprimarul oraşului Breaza, dra.Bran 
Alexandra-Lăcrămioara, Secretarul oraşului Breaza – 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: 
dna.Grădinaru Adriana şi dl.Postelnicu Ovidiu, (dra.viceprimar a întârziat şi a fost prezentă începând cu momentul în 
care dl.preşedinte a anunţat intrarea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre). 

Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  29 noiembrie 2017. 
Dl.preşedinte:”Peste ordinea de zi avem 10 proiecte de hotărâri, după cum urmează: 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
2. Proiect de hotărâre privind  amplasarea unui patinoar artificial în Oraşul Breaza pentru sezonul de iarnă, 

începând cu anul 2017”; 
Iniţiatori: Viceprimarul oraşului Breaza şi un grup de consilieri locali; 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării Târgului de Crăciun pe raza oraşului Breaza” 
Iniţiatori: Viceprimarul oraşului Breaza şi un grup de consilieri locali; 

4. Proiect de hotărâre privind  demararea procedurilor necesare înfiinţării societăţii comerciale pentru 
administrarea Parcului Industrial, aflat pe raza oraşului Breaza;” 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
5. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.128/11.09.2017 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza 

cu Judeţul Prahova în vederea realizării unor proiecte de interes public;” 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării unor 
proiec te de interes public;” 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km 

străzi – Strada Şcolii – cartier Podu Corbului;” 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km 
străzi strada 30 Decembrie (DJ101R) – zona proprietăţii nr.2;” 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru revizuire proiect tehnic „stopare 

alunecare teren strada Poieniţei, punct Cazan, oraş Breaza, judeţ Prahova;” 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, 
anexa 8 la HCL nr.36/2017; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
Sunteţi de acord cu introducerea acestora pe ordinea de zi? Cine este pentru? 13 voturi pentru şi 2 abţineri 

(dna.Duţoiu T. şi dl.Munteanu I.).” 
Dl.preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate sub următoarea formă:  

1.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului oraşului Breaza pentru reprezentarea oraşului Breaza în 
instanţă, într-un litigiu ce vizează dreptul de administrare al domeniului privat al oraşului Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 



2. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului – reprezentantul Oraşului Breaza – să voteze şi să semneze 
Actul Constitutiv şi Statutul asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul Apei 
Prahova”; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
3. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 151/26.10.2017 privind prelungirea unui contract de închiriere pentru 
un teren aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei situaţii deosebite, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren proprietate privată a oraşului Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
6. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.130/11.09.2017 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru 
achiziţionarea unui teren în vederea includerii acestuia în Parcul Brâncoveanu; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
7. Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeţei de 106 mp situată în zona Gurga de către oraşul Breaza de la 
dna.Manole Maria; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
8. Proiect de hotărâre privind închirierea  prin licitaţie publică cu strigare a unei suprafeţe de teren proprietate 
publică a oraşului Breaza, situată în Breaza, la intersecţia str. Republicii, cu str.Victoriei, jud.Prahova; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
9. Proiect de hotărâre privind închirierea  prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil teren, proprietate publică a 
oraşului Breaza, situat în Breaza, str.Republicii, nr.63, jud.Prahova; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere Str.Libertăţii, 
1,5 ha – punct Necula”; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi 
– Strada Căprioarelor – cartier Frăsinet”; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi 
– Strada Colinei – punct Jipa”; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi 
– Strada Ocinei – punct Stanciu”; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Siguranţa Circulaţiei pe raza oraşului Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
16. Proiect de hotărâre privind  amplasarea unui patinoar artificial în Oraşul Breaza pentru sezonul de iarnă, 

începând cu anul 2017” 
Iniţiatori: Viceprimarul oraşului Breaza şi un grup de consilieri locali; 

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării Târgului de Crăciun pe raza oraşului Breaza” 
Iniţiatori: Viceprimarul oraşului Breaza şi un grup de consilieri locali; 

18. Proiect de hotărâre privind  demararea procedurilor necesare înfiinţării societăţii comerciale pentru 
administrarea Parcului Industrial, aflat pe raza oraşului Breaza;” 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
19. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.128/11.09.2017 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza 

cu Judeţul Prahova în vederea realizării unor proiecte de interes public;” 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 



20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării 
unor proiec te de interes public;” 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km 

străzi – Strada Şcolii – cartier Podu Corbului;” 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km 
străzi strada 30 Decembrie (DJ101R) – zona proprietăţii nr.2;” 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru revizuire proiect tehnic 

„stopare alunecare teren strada Poieniţei, punct Cazan, oraş Breaza, judeţ Prahova;” 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, 
anexa 8 la HCL nr.36/2017; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
25. Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;  
26. Întrebări şi interpelări. 
Dl.preşedinte  dă cuvântul doamnei secretar pentru a supune la vot procesul-verbal: 
Dna.secretar:”Supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26.10.2017. 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. 

Dna.Toader:”Pentru şedinţa extraordinară s-a întocmit procesul-verbal, l-am comunicat, dar pentru faptul că 
sunt anumite discuţii vă aştept la mine la birou să ascultaţi înregistrarea.” 

 
Dl.preşedinte:”În sală sunt prezenţi şi cetăţeni ai oraşului Breaza, fapt pentru care solicit acordul consiliului de a 

le da cuvântul pentru a-şi prezenta problemele. Ţinând seama de faptul că dl.primar nu este prezent şi cred că cel 
mai în măsură dânsul ar putea să vă dea anumite răspunsuri, aş vrea ca dvs.să spuneţi punctual ceea ce vă 
interesează şi care sunt doleanţele, noi o să notăm totul, iar dvs.veţi primi răspuns în scris. 

Dna.Şorănescu Maria:”În legătură cu canalizarea. Această problemă o avem de 18 ani, ne bătem cu primăria 
în fiecare an, în fiecare vară şi în fiecare anotimp.” 

Un cetăţean:”La fiecare alegeri.” 
Dna.Şorănescu Maria:”Nu mai spun de alegeri, că dl.primar când a venit cu consilierii dânsului şi asta s-a pus 

problema. A stat acolo în faţa noastră şi a spus, uitaţi canalizarea şi asta a fost acum 2 ani.” 
Dl.preşedinte:”Pe ce stradă locuiţi?” 
Dna.Şorănescu:”Strada Griviţei, unde sunt bazinele de apă. Problema aceasta este de 18 ani. Am făcut 

reclamaţii şi la Mediu şi la sanepid, au venit, au amendat primăria, degeaba, nu se întâmplă nimic. Dl.primar ştie, am 
venit în fiecare miercuri când am putu, în vara asta şi zic vin să vă deranjez? „Da,da vino, vino.” 

Dl.preşedinte:”Doamnă spuneţi care este problema. Ce se întâmplă?” 
Dna.Şorănescu:”Problema este în felul următor: s-a făcut acum 18 ani cu aprobarea domnului Mărăcineanu o 

canalizare făcută de un bucureştean, cu banii dânsului şi este vecin cu noi un pic mai sus. Între timp au venit şi alţi 
bucureşteni şi au făcut casă şi au vorbit cu dl.Mărăcineanu, cu dl.Andrei de la apă când era la Civitas şi s-au legat ca 
să nu-şi facă fose sau era distanţa mare să se lege de căminul domnului Ştefănescu şi s-au legat la supraplin. 
Supraplinul curgea chiar în faţa casei mele şi s-a înfundat la un moment dat şi acolo era toată apa menajeră. Până la 
urmă am făcut reclamaţii şi s-a rezolvat cu domnul... cum îl cheamă, tot de aici de la primărie, a venit dânsul când s-
a băgat conductă de apă ultima dată, dl.Necula şi m-a rugat insistent dacă suntem de acord să bage de la supraplin 
o teava în caminul nostru, care noi suntem chiar în drum, cum ar veni. Am fost de acord că am zis să scăpăm de 
mizerie. Între timp s-a înfundat şi asta şi în martie am venit iar la dl.primar, era terenul îngheţat, era groaznic. Până la 
urmă s-a rezolvat, a făcut domnealui rost de nişte ţevi şi a înlocuit ţevile, dar le-a înlocuit de la căminul nostru care 
este în faţa porţii până la căminul care este în grădină, căminul următor. Acum s-a înfundat acolo şi, iar curge şi iar 
este o mizerie şi se duce pe toată strada. Am înţeles că au venit şi cei de la gaze, curge şi în faţa lor, deci vă daţi 
seama ce mizerie.” 

Dl.preşedinte:”Am înţeles ideea, o să vedem că acum întradevăr şi de primărie aparţine, dar ar mai fi şi 
problema celor de la SC Hidro Prahova că ei au în administrare canalizarea.” 

Un cetăţean:”A zis că nu o recunoaşte.” 
Dl.preşedinte:”Nu o recunoaşte?” 



Dna.Şorănescu:”Dânsul a stricat-o şi pe cea care era făcută de dl.Ştefănescu.” 
Dl.preşedinte:”Atunci o să încercăm noi ca primărie să avem o discuţie cu cei de la SC Hidro să vedem poziţia 

lor oficială, o să tragem o concluzie cu ce trebuie făcut.” 
Dl.Machedon Vasile:”A fost proiect când s-a început cu canalizările pe Breaza, de la noi, unde stăm noi nr.13 

să facă, canalizarea în sus să nu mai fie pe supraplin, dar nu se poate că este strada foarte îngustă şi sunt foarte 
multe conducte care vin şi pleacă de la bazinele de apă. Au anulat proiectul ăsta şi au făcut de la cantină până la 
staţia veche de gaze care nu... poate e bună că au făcut traversarea pe sub podul ăla. Este făcută deocamdată 
degeaba că noi nu avem canalizare pe stradă, curge apa şi mizeriile....” 

Dl.preşedinte:”Aici trebuie să intervină mai mulţi factori care să poată face o analiză clară pe teren şi atunci să 
vadă ce variantă constructivă există.” 

Dl.Bogdan:”Cunosc situaţia de acolo, această canalizare este subdimensionată s-a opturat în două trei rânduri 
din cauza lucrărilor care s-au executat de canalizare şi alimentare cu apă. Au spart-o şi aşa au lăsat-o. Au dreptate 
dânşii. Cei de la Hidro Prahova au făcut un abuz, au băgat supraplinul de la cele trei bazine în această canalizare. 
Când se umple aceste bazine vine apa şi le intră în curţi şi este un miros acolo... Propun ca în prima şedinţă de 
comisii să fie chemat aici dl.Lambru de la Hidro Prahova.” 

Dna.Anton:”Voiam să întreb dacă s-a făcut şi o sesizare scrisă către primărie.” 
Dna. Şorănescu:”Am făcut şi la sanepid.” 
Dna.Anton:”Noi de obicei dacă ne vine o adresă de la dvs., o analiză şi în baza ei formulăm răspuns.” 
Dna.Goga:”Nu am avut nicio sesizare pe Consiliu, probabil a fost înregistrată la primărie, repartizată altui 

compartiment şi acesta este motivul pentru care nu avem cunoştinţă de ea.” 
Dna.Anton:”Dacă aveam o sesizare scrisă de la dvs. în baza ei am fi solicitat informaţii SC Hidro Prahova. 

Acum se înregistrează, se consemnează în procesul-verbal şi nu mai este nevoie de sesizare.” 
Dl.Bogdan:”Domnilor, dvs.plătiţi la SC Hidro Prahova canalizare?” 
Dna. Şorănescu:”Nu. Să ştiţi că până a venit dânsu s-a plătit.” 
Dl.Preşedinte:”Sunteţi cu aceeaşi problemă şi dvs.? Vă rugăm poftiţi.” 
Dna.Oproiu:”Ce voiam să vă spun, este adevărat ce spune doamna Şorănescu că s-a făcut o canalizare, s-a 

făcut o canalizare extraordinar de bună, a făcut-o dl.Ştefănescu din tuburi de beton. Acea canalizare făcută de 
dl.Ştefănescu era valabilă peste 200 de ani. Cei de la Hidro Apa Nova, dl.Andrei, eu am plătit autorizaţie în primărie, 
cu toate actele în regulă, le am aici pot să vi le arăt, am plătit şi canalizare odată cu apa din 2001. În 2007 mă 
trezesc cu o scrisoare de la dl.Lambru că să renunţ la banii care i-am dat în 2001 la toate taxele, că mi le înapoiază 
înapoi pentru că nu este. Acea autorizaţie care eu am făcut-o în 2001 am făcut-o cu aprobare, cu cerere de la 
dl.Ştefănescu după cum m-a lăsat să mă leg în canalizarea dânsului. Am fost ok în regulă. Dl.Lambru a stricat toată 
acea canalizare de la Şoronescu mai sus până jos dacă iese mizeria în toate chipurili dacă noi călcăm, eu sunt 
bătrână şi merg pe jos. Dacă vă uitaţi la bocancii mei zici că vin din Şotrile nu după strada Griviţei de la uzină 
domnilor. Domnilor consilieri trebuie să faceţi ceva, eu am actele vi le dau să vă uitaţi, din 2001, am plătit 
canalizare...” 

Dl.preşedinte:”Am înţeles. Până nu stăm de vorbă noi nu putem să vă dăm niciun răspuns.” 
Dl.Popa Petre:”Acolo de jos de la Mioara, a traversat cu apa. În momentul în care va îngheţa, aici jos la 

dl.Duţoiu o să fie gheaţă de nu mai putem merge nici cu piciorul. Am explicat domnului primar că este canalizarea în 
neregulă şi dumnealui a spus că „o rezolvăm noi”. După ce s-a văzut dânsul primar a uitat de noi. M-am întâlnit cu 
dumnealui şi a zis: „să ziceţi mersi că nu am chemat poliţia să vă amendeze, să vă faceţi fose.” Staţi puţin că nu am 
înţeles bine. De ce să ne facem fose când eu am proiect de canalizare, l-am bagat în supraplin, adevărul este că 
toată lumea l-a băgat acolo, cum a zis colega, aveam canalizare bună, dacă au stricat-o nu avea unde să se mai 
ducă decât pe drum.” 

Dl.preşedinte:”Nu putem să vă facem promisiuni că se va rezolva. Ceea ce vă putem promite este că o să-l 
invităm pe dl.Lambru, o să stăm de vorbă cu dânsul pentru analizarea....” 

Dna.Oproiu:”Să ne chemaţi şi pe noi.” 
Dl.preşedinte:”Fără niciun fel de problemă, putem să vă chemăm şi pe dvs., dar să vină un reprezentant al 

cetăţenilor de pe acea stradă. Atunci o să stăm de vorbă cu toţi factorii care pot lua decizii în sensul acesta, să 
vedem ce variantă putem folosi să se rezolve problema. Asta vă putem promite, mai mult de atâta nu.” 

Dl.Toader:”În consiliul local aţi mai fost?” 
Cetăţenii:”Nu.” 

         Dl.Toader:”Gata, vă mulţumesc.” 
 Dl.preşedinte:”O să facem toate demersurile necesare, astfel încât să îmbunătăţim situaţia acolo. Puteţi numi 
o persoană care să fie reprezentantul străzii la întâlnirea cu dl.Lambru?”  



 Dna.Oproiu:”Numiţi-mă pe mine.” 
 Dl.Bogdan este de părere că ar fi mai bine să vină un bărbat. 
 Au fost desemnaţi dl.Machedon Vasile şi dna.Oproiu Maria. 
 Dl.preşedinte:”Vom stabili o dată pentru întâlnirea cu dl.Lambru şi după aceea şi vor fi informaţi.” 
 Dl.Bercăroiu C:”Dumneavoastră ce soluţie vedeţi?” 
 Dl.Popa:”De la staţia de gaze...” 
 Dl.Bercăroiu C:”Cunosc situaţia, singura soluţie este să scoată acea canalizare şi făcută alta nouă. La ce 
număr de locuitări sunt acolo, ţeava de 200 este mică.” 
 Dl.Popa:”Domnu primar a spus...” 
 Dl.Bercăroiu C:”Lăsaţi-l pe dl.primar, în campania electorală se spun multe şi de la dreapta şi de la stânga. 
Acolo trebuie luat de la zero şi prinşi bani în bugetul local pe anul viitor să putem face acea canalizare. Ce distanţă 
este?” 
 Dl.Popa:”150 de metrii.” 
 Dl.preşedinte:”Rămâne de analizat şi vedem ce putem face.” 
 Dl.Bercăroiu C:”Singura soluţie este, nu că vine dl.Lambru, că şi dacă vine nu intră în atribuţiile dumnealui, 
atribuțiile sunt ale consiliului local, numai el poate să aloce fonduri cu această destinație. SC Hidro Prahova este 
decât cel care gestionează şi încasează banii. Nu poate face investiţie, deoarece  Hidro Prahova este o societate 
mai mult judeţeană, iar noi suntem administratorii oraşului Breaza. În bugetul pe anul viitor să fie aprobată această 
sumă pentru realizarea a 150 de metrii de canalizare pe strada Griviţei. Nu sunteţi singuri în această situaţie.”  
 Dl.preşedinte:”Vă mulţumim. O să fie invitate persoanele cărora li s-a luat numărul de telefon.” 
 Dl.preşedinte îi dă cuvântul dlui.Mihăilescu de pe str.Tudoseşti. 
 Dl.Mihăilescu:”Stau pe Tudoseşti, două locaţii în partea asta la şosea cu una şi este mizerie făcută de vecini, 
varsă fosa în stradă de câte ori plouă. Alţi vecini au făcut o fermă de păsări, şobolani, gunoaie care le aruncă pe 
partea cealaltă pe Tudoseşti şi mizerie. Cine se duce la ei nu rezolvă. Nu ştiu de ce. Pe Tudoseşti la ambele locaţii 
mi s-a spart casa de cel puţin opt ori, de familia aia de ţigani, care sunt 20 de persoane, fură tot. Acum am casa 
spartă iar. Am fost alaltăieri cu poliţia şi ieri încă o dată, să fie una lângă alta.Să îi ia căruţa lu ăla, să-l trimită de 
acolo, nu au casă să plătească impozit, nici curte, nimic nu plăteşte la primăria asta. Decât fură de la toată lumea. 
Am o grădină din care mi-a luat gardul, stâlpii, au luat tot.” 
  Dl.preşedinte:”Încercăm, aici este mai greu, dar vedem ce putem face. Aici este de competenţa poliţiei. Că 
sunt foarte mulţi într-o casă şi că nu plătesc taxe şi impozite, o să facem sesizare către urbanism, serviciul financiar 
şi vedem ce se paote face în acest sens.” 
 Dna.Duţoiu:”Ferma de găini este mare, câte găini are?” 
  Dl.Mihăilescu:”Sute.” 
 Dl.Bercăroiu D:”Dar care Ioniţă?” 
 Dl.Mihăilescu:”Cum intri pe Tudoseşti nu prima, a doua casă.” 
 Dl.Bercăroiu D:”Unde este rupă terenul acolo?” 
 Dl.Mihăilescu:”Nu acolo mai în coace. Cum faci la dreapta pe Tudoseşti, acolo.” 
 Dna.Duţoiu:”Nu ştiu dacă au toate autorizaţiile pentru a face fermă acolo.” 
 Dl.preşedinte:”Trebuie să trimitem o echipă să verifice.” 
 Dl.Mihăilescu:”Aici în faţă unde stau eu pe Ocinei, vecinul mi-a stricat o casă, deoarece a pus  scurgerea şi 
curge apa exact pe casa mea. Acum nu-i cer nimic lui, ce să fac a fost vechi.” 
 Dl.Bercăroiu D:”Aţi sesizat Poliţia locală?” 
 Dl.Mihăilescu:”Păi cum să nu.” 
 Dl.preşedinte:”Şi aveţi şi adresă scrisă?” 
 Dl.Mihăilescu:”Am sute şi poliţia nu a făcut nimic. Poliţia mi-a făcut mie proces penal că mi-am furat propria 
maşină. Vă povestesc când vreţi.” 
 Dl.preşedinte:”Asta spun că este o problemă mai delicată, din ce povestiţi. O să vedem în ce măsură putem 
interveni să vă ajutăm, dar este dificil. Totul ţine de poliţie. Spuneţi că aţi făcut reclamaţii şi totul s-a îndreptat 
împotriva dvs.mi se pare absurd. Practic aici ar fi trebuit să mergeţi cu adresă către inspectorat.” 
 Dl.Mihăilescu:”Am fost. Toată lumea râdea la Bucureşti de mine. Domne nu se poate aşa ceva, eşti nebun?” 
 Dl.preşedinte:”Şi ce au făcut? Le-au dat tot lor dreptate?” 
 Dl.Mihăilescu:”M-am dezbrăcat în pielea goală, am stat la poliţie în faţă... era să moară nevasta lu primau, s-
a răsturnat maşina la Antena 2 şi până la urmă nu au avut ce să-mi facă.” 
 Dl.preşedinte:”Sincer vorbind, nu ştiu ce să vă răspund aici.” 
 Dl.Mihăilescu:”Totul este corect nu v-am minţit cu nimic.” 



 Dl.preşedinte:”Din punctul meu de vedere aţi putea merge şi la televiziune.” 
 Dl.Mihăilescu:”Aveau toţi generalii de la Bucureşti şi nu le făcea nimic, ca să ştii şi mata.” 
 Dl.preşedinte:”Aici să vedem în primul rând pe cale legală ce măsuri putem lua împotriva celui cu ferma de 
găini, dacă au autorizaţii sanitare...” 
 Dl.Mihăilescu:”Nu au domne nimic.” 
 Dl.preşedinte:”... noi nu avem de unde să ştim”.  
 Dl.Mihăilescu:”La ora când vă spun acum este ţigla în spate, în două bascule pe care....” 
 Dl.preşedinte:”... am înţeles, dar noi trebuie să respectăm cadrul legal şi atunci aceasta este singura 
modalitate în care putem să vă ajutăm. Iar cu cealaltă problemă, nu ştiu, este greu să vă promit că putem face ceva 
sau că se poate face ceva”.  
 Dna.Mihăilescu:”Cei care sunt acum acolo nu ascultă de nimeni şi de nimic, dar de ce poliţia şi primăria nu 
poate pune o vorbă, domnilor oamenii aceştia nu au adresă, nu au casă, nu nimic şi au făcut cocioabe acolo.” 
 Dl.Bercăroiu D:”Unde locuiesc, la Mitică al lui usturoi?” 
 Dna.Mihăilescu:”Da.” 
 Dl.Mihăilescu:”Păi ăia nu au nici număr, nu ştiţi?” 
 Dna.Mihăilescu:”Nu au adresă, nu au număr şi poate puneţi o vorbă bună că nu suntem nişte mincinoşi şi se 
demonstrează că ei lucuiesc abuziv acolo. Nu numai nouă, trebui să faceţi la toată lumea din jur.” 
 Dl.Bercăroiu D:”Nu au servici, nu au nimic?” 
 Dna.Mihăilescu:”Nu au servici nu au nimic.” 
 Dl.Mihăilescu:”Au servici, fură de la mine, de la vecinul...e unu cu căruţa...” 
 Dl.preşedinte:”Am  spus, o să facem solicitări către departamentele care ar putea să facă controale şi 
demersuri în sensul acesta şi să vedem cu ce vă putem ajuta.” 
 Dna.Mihăilescu:”Noi am făcut foarte multe lucruri acolo.” 
 Dl.preşedinte:”O să încercăm să facem tot ce putem să venim în ajutorul dvs., dar deocamdată nu vă putem 
promite nimic.”   
 Dl.preşedinte îi dă cuvântul doamnei Băşanu Maria – Fdt.Ţurlei 2. 
 Dna.Băşanu:”Pe fdt.Ţurlei de 3 luni nu ne merge iluminatul şi apa la fel, domnule primar ştiţi foarte bine. A 
venit cineva de la Hidro şi a zis vino cu banii. A venit mama de 2 luni cu dosarul şi a spus că nu se poate. Când vor 
veni la faţa locului vă luăm banii şi atunci dăm drumul la apă. Săptămâna trecută a venit cineva şi pe 1 azi s-a dat 
drumul la apă. Care este problema, care este 1 şi care este 2? De ce este diferenţa aceasta?” 
 Dl.primar:”Pe Fdt.Turlei 2 nu aveţi iluminat şi apă.” 
 Dna.Băşanu:”Iluminatul nu funcţionează pe toată strada, că vin joi, dar care joi nu ştiu.” 
 Dna.Duţoiu:”Acum 3 săptămâni am notat şi eu în caiet, au fost sâmbătă la Valea Târsei, dar la ei nu s-au dus.” 
 Dna.Băşanu:”Cu apa tot la fel. Am săpat pentru apă şi canalizare, iar drumul până sus este rupt, s-a lăsat 
pământul, nu poţi intra cu maşina.” 
 Dl.primar:”Nu este problema nostră, dar o să vorbesc cu dl.Lambru, deoarece contractele le întocmesc ei.” 
 Dl.primar l-a sunat în cadrul şedinţei pe dl.Lambru, iar acesta a promis că luni dimineaţa la 8,30 o să facă 
legăturile şi pe Fdt.Ţurlei 2, cu condiţia ca cetăţenii să meargă să plătească taxele necesare. 
 Dna.Băşanu:”Cu iluminatul?” 
 Dl.primar:”Joi sau dacă nu pot în această zi vor veni vineri.” 
 Având în vedere că nu mai sunt cetăţeni în sală care doresc să ia cuvântul, dl.preşedinte propune să se ia în 
discuţie proiectele înscrise pe ordinea de zi. 
 Dl.preşedinte îl întreabă pe dl.primar dacă retrage proiectul nr.1 de pe ordinea de zi aşa cum a propus în 
şedinţa comisiilor de specialitate, acesta spunând că nu, rămânând să fie supus dezbaterii Consiliului Local. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului oraşului 
Breaza pentru reprezentarea oraşului Breaza în instanţă, într-un litigiu ce vizează dreptul de 
administrare al domeniului privat al oraşului Breaza; 

Comisia juridică a dat aviz favorabil, iar celelalte comisii de specialitate ale consiliului local – aviz nefavorabil. 
Dl.Munteanu:”Urma să ne aduceţi două chitanţe.” 
Dna.secretar:”Vă rog să mă credeţi că nu am avut timp să le caut. Sunt două persoane. Impozit nu au plătit, se 

poate observa din certificatul de atestare fiscală şi din registrul agricol că nu este înregistrat acest teren.”   
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 8 voturi pentru şi 7 abţineri (Anton M., Bran A., Duţoiu T, Munteanu 

I, Neguţescu E, Oprea D, Voicu I. ). 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea  



Primarului – reprezentantul Oraşului Breaza – să voteze şi să semneze Actul Constitutiv şi Statutul 
asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul Apei Prahova”;. 

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 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr.151/26.10.2017  

privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un teren aparţinând domeniului privat al oraşului 
Breaza. 

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 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea unei situaţii deosebite, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;           
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Dra.viceprimar:”Aici trebuia să ne fie prezentate anumite documente. Referat, ancheta socială, fotografii, adresă 

de la Sf.Filofteia din Câmpina şi dacă au alte venituri din partea statului.” 
Dna.Toader:”Avem ancheta la dosarul de la asistenţă, iar referatul şi fotografiile sunt şi la proiectul de hotărâre. 

Mama este salariată şi fetiţele sunt eleve, deci au alocaţie.” 
Dl.Primar:”problema care se pune este aceea că mama este singură cu doi copii şi nu are unde să stea, 

deoarece nu are locuinţă. Locuieşte pe la alte familii. Are dreptate şi dra.viceprimar, când solicită ancheta socială. În 
aceasta scrie că tatăl a violat fata. Şi poliţia a trimis adresă cu documente din care rezultă că aceşti copii stau pe 
stradă şi nu au unde să locuiască. Ancheta socială este de regulă întocmită atunci când cineva solicită un ajutor de 
urgenţă pentru boli grave. În urmă cu 7 ani s-a aprobat o hotărâre unde sunt prevăzute bolile pentru care se acordă 
ajutoare de urgenţă. Acesta este un caz cunoscut.” 

Dra.viceprimar:”Se acordă o sumă de bani pentru situaţii deosebite, dar cât la sută? Care este cuantumul 
acestei sume? Acest cuantum se justifică pe baza unor documente şi noi am solicitat acele acte ca în funcţie de ele 
să acordăm 5000 lei, 4000 lei sau 3000 lei. În urma raportului Curţii de conturi se poate pune şi această problemă. 
Să ne întrebe de ce aţi acordat 5000 de lei suma maximă şi nu aţi acordat 4000 lei?” 

Dl.Primar:”Dumneavoastră hotărâţi dacă îi ajutaţi sau nu.” 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru şi o abţinere (dra.Bran A). 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafeţe 

de teren proprietate privată a oraşului Breaza; 
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 11 voturi pentru şi 4 abţineri (Bran Alexandra, Duţoiu T. Munteanu I. 

şi Toader A.). 
Dna.Goga.”Proiectul cu alipirea a fost respins, deoarece fiind un proiect de administrare era nevoie de 12 voturi 

pentru.” 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.130/11.09.2017 

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru achiziţionarea unui teren în vederea includerii acestuia 
în Parcul Brâncoveanu; 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.  
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru şi 3 abţineri (Cîrtoaje F., Duţoiu T. şi Munteanu I.). 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeţei de 106 mp 

situată în zona Gurga de către oraşul Breaza de la dna.Manole Maria; 
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Comisia buget propune: menţinerea preţului, iar durata închirierii să fie de 10 ani. În caz de deces moştenitorii 

să nu intervină asupra duratei contractului, acesta curgând până la termenul stabilit.  
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea  prin licitaţie publică 

cu strigare a unei suprafeţe de teren proprietate publică a oraşului Breaza, situată în Breaza, la 
intersecţia str. Republicii, cu str.Victoriei, jud.Prahova; 

Comisia juridică: - durata contractului 5 ani; 
- Preţul de pornire – dna.Toader:”în acea zonă SC Aveo Com SRL are chirie de 143 lei/lună 

pentru suprafaţa de 12 mp, adică 11,92 lei mp/lună şi mai avem SC Calliope cu 27,37 lei 
mp/lună, pentru o tonetă de 5 metrii.” 



- Dl.Bercăroiu D:”Ţinând cont că în această zonă este vad comercial, consider că suma putea să 
fie mult mai mare.” 

Dl.Munteanu propune 30 lei/mp/lună. Această propunere a înregistrat  7 voturi pentru şi 8 
abţineri. 
Dl.Bercăroiu D. propune 40 lei/mp/lună. Această propunere a înregistrat  7 voturi pentru şi 8 
abţineri. 
Dna.Anton propune 35 lei/mp/lună. Această propunere a înregistrat  13 voturi pentru şi 2 abţineri 
(Duţoiu şi Munteanu). 
Membrii din partea consiliului în comisia de licitaţie: Tudor Florin şi Vintiloiu  

Alexandru. 
Dl.Bercăroiu C:”Vis a vis de amplasament, în şedinţa de comisii am propus ca în viitor  

să facem o intrare mai largă spre piaţă. Aţi observat că în permanenţă acolo, mai ales la sfârşit de 
săptămână fiind şi intersecţie se aglomerează foarte tare. Propun să-i închiriem lângă SC Aveo Com 
SRL, unde este spaţiu liber.” 

Dl.Primar:”Având în vedere propunerea formulată, solicit amânarea proiectului de hotărâre şi 
trimiterera lui la compartimentele de specialitate pentru obţinerea avizelor necesare.”  

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea  prin licitaţie publică 
cu strigare a unui imobil teren, proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, str.Republicii, 
nr.63, jud.Prahova;  

Comisia juridică aviz favorabil: - durata contractului 5 ani; 
- Preţul de pornire: dna.Toader:” SC Calliope, pentru 4 mp plăteşte 22,46 lei mp/lună.” 
Dl.Bogdan:”Trebuie să ţinem seama că aici vorbim de 40 mp şi nu foloseşte decât 6 mp.” 
Dna.Anton propune 10 lei/mp/lună. Această propunere a înregistrat  11 voturi pentru şi 4 abţineri 
(Bran A., Meseşeanu O., Tudor F., Voicu I.). 
Dl.Voicu propune 8 lei/mp/lună. Această propunere a înregistrat  13 voturi pentru, o abţinere 

(dra.viceprimar) şi 1 împotrivă (Meseşeanu O.). 
Membrii din partea consiliului în comisia de licitaţie: Bogdan Gabriel şi supleant Meseşeanu Oliver 
– 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 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Refacere Str.Libertăţii, 1,5 ha – punct Necula”; 
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 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi – Strada Căprioarelor – cartier Frăsinet”; 

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 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi – Strada Colinei – punct Jipa”; 
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 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi – Strada Ocinei – punct Stanciu”; 
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 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de 

Siguranţa Circulaţiei pe raza oraşului Breaza; 
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Din partea Consiliului Local vor face parte următorii consilieri:  

- Bogdan Gabriel; 
- Munteanu Ion; 
- Postelnicu Ovidiu; 

Supleanţi: 



- Tudor Florian; 
- Toader Aurelian. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: . Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri privind 

circulaţia rutieră în oraşul Breaza; 
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. S-a solicitat eliminarea punctelor 4 şi 5. 
Dna.Toader:”Am revenit cu adresă la Poliţia oraşului, deoarece în schiţa sunt două indicatoare nu de staţie 

autobuz, acestea se referă de fapt la „depăşire interzisă.” Din eroare la punctul 4 s-a menţionat staţie de autobuz. 
Am vorbit cu dl.Pavel Vicenţiu şi i-am spus că am revenit cu adresă, unde am înlocuit la punctul 4 staţie de autobuz 
cu indicator depăşire interzisă cu excepţia motocicletelor fără ataş, mi-a dat aviz favorabil verbal, urmând să primim 
şi în scris. Pentru cel cu marcaj pietonal am primit aviz nefavorabil.” 

Dl.preşedinte:”Supun la vot amendamentul privind modificarea punctului 4 şi eliminarea punctului 5.” – 14 
voturi pentru şi 1 abţinere (Duţoiu T.). 

Dl.primar îi explică doamnei Duţoiu modificările intervenite în cadrul proiectului, deoarece doamna consilier 
nu a înţeles. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  amplasarea unui patinoar artificial în 

Oraşul Breaza pentru sezonul de iarnă, începând cu anul 2017” 
Dl.preşedinte:”Dra.viceprimar pentru că dvs.sunteţi iniţiator, cum aţi ajuns la suma aceasta de 158.000 lei?” 
Dra.viceprimar:”Eu şi dvumneavoastră, tot consiliul local suntem iniţiatori. Având în vedere că nu mai este 

destul timp să achiziţionăm prin licitaţie, procedura ar dura cel puţin 2 luni şi noi în 2 săptămâni ar trebui în cazul în 
care votăm, să achiziţionăm serviciile unui patinoar demontabil. Nu se poate face, procedura legală, decât prin 
încredinţare directă pe SEAP. Aceasta este suma maximă în care noi putem achiziţiona un patinoar. De aceea a fost 
trecută această sumă. Putem să-l găsim şi la o sumă mai mică.” 

Dl.preşedinte:”Am înţeles.” 
Dra.viceprimar:”De Crăciun se investesc anumite sume, dar nu se acoperă aceste sume. Având în vedere că 

am iniţiat un proiect de hotărâre şi pentru Târgul de Crăciun, bănuiesc că putem închiria terenul de pe strada Ocinei 
şi cel din vecinătatea terenului de minifotbal şi atunci putem scoate nişte bani din zona respectivă. Scopul este de a 
bucura cetăţenii în sezonul de iarnă, de a veni cu un plus, cu o noutate în sezonul acesta şi de a schimba puţin 
imaginea oraşului în perioada sărbătorilor. Aţi citit expunerea de motive, aţi contribuit şi dvs.” 

Dl.Bogdan:”Să se elimine „aproximariv” sau să-l înlocuim cu „maxim 158.000 lei.”  
Dl.Toader:”Dra.viceprimar, aţi discutat cu cineva şi aţi găsit să contractaţi acest patinoar?” 
Dra.viceprimar:”Eu personal nu am voie să fac acest lucru şi nu am vorbit cu nimeni. Reprezentanţii de la 

Compartimentul API s-au interesat şi sunt şanse în maxim 3 zile să găsim pe cineva să vină să monteze patinoarul 
respectiv.” 

Dl.preşedinte:”Firma respectivă se va ocupa de tot ce ţine ca şi funcţionare, organizare, tot?” 
Dra.viceprimar:”Mentenanţă, instalare, ei răspund în caz de accidente.” 
Dl.preşedinte:”Firma respectivă plăteşte curentul? Presupun că se consumă curent pentru îngheţarea apei.” 
Dra.viceprimar:”Asta se va stabili prin contractul de achiziţie, în funcţie de caietul de sarcini.” 
Dl.preşedinte:”Ar trebui să ştim dacă în aceşti bani intră şi costurile cu electricitatea sau acelea vor fi altele.” 
Dra.viceprimar:”Nu vă pot răspunde la această întrebare, deoarece nu am cunoştinţă.” 
Dl.Vintiloiu:”Suprafaţa este gheaţă?” 
Dra.viceprimar:”Gheaţă.” 
Dl.Vintiloiu:”Păi şi doamna spune că nu este gheaţă.” 
Dna.Neguţescu:”Nu este artificial?” 
Dra.viceprimar:”Este apă.” 
Dna.Anton:”Scrie artificial.” 
Dra.viceprimar:”Apă îngheţată.” 
Dl.Vintiloiu:”Este artificial.” 
Dl.preşedinte:”Să fie o placă specială şi alunecă pe ea?” 
Dl.Soiu:”În urmă cu 4 ani am avut noi această idee şi am renunţat la ea. Ideea consiliului este formidabilă, 

dar costă electricitatea. M-am interesat pe net şi de preţ. Preţurile sunt enorme. Preţul este accesibil la vreo 50.000 
de lei/lună, dar dacă nu poţi să scoţi banii prin închiriere ei trebuie să vină cu ghetuţele cu patine.” 

Dl.preşedinte:” Nu, vine firma...” 



Dl.Soiu:”.. scoţi banii ca să-ţi mai aducă ceva din paguba care ţi-o face. Noi am renunţat acum 4 ani datorită 
acestui fapt. Costurile erau enorme, datorită electricităţii că este foarte scumpă. La Sinaia când intraţi în parc pe 
stânga este un asemenea patinoar.” 

Dra.viceprimar:”Domnule preşedinte aici ar interveni o problemă juridică. Dacă nu facem cu titlu gratuit este 
posibil ca cei de la Curtea de conturi să ne întrebe:”voi plătiţi o sumă mult mai mare decât cea pe care o încasaţi? 
Care este beneficiul? Dacă o facem cu titlu gratuit poate fi considerată că este în beneficiul cetăţeanului.”  

Dl.preşedinte:”Am întrebat dacă cumva peste suma aceasta trebuie să suportăm şi cheltuielile cu 
electricitatea sau alte cheltuieli sau intră în preţul acesta şi plăteşte firma respectivă?” 

Dra.viceprimar:”Se va stabili în contractul de achiziţie.” 
Dl.preşedinte:”Atunci înseamnă că vom aloca încă o sumă dacă va fi nevoie.” 
Dl.Vintiloiu:”O societate care vine şi îţi pune la dispoziţie să nu câştige nimic?” 
Dna.secretar:”Câştigă banii care îi dăm noi.” 
Dl.Vintiloiu:”... tocmai, dar din banii aceştia suntem pe minus sau pe plus?” 
Dl.Preşedinte:”Toţi banii aceştia vor fi pe minus. Dacă mai punem în calcul curentul şi apa s-ar putea să sari 

de 200.000 lei.” 
Dra.viceprimar:”Primăria Breaza nu este o societate comercială şi nu tot timpul trebuie să câştigăm ceva.” 
Se înregistrează discuţii libere care nu pot fi consemnate. 
Dl.Preşedinte:”Dacă vreţi să spuneţi ceva vă rog să ridicaţi mâna, să nu mai vorbim unii peste alţii. Mai are 

cineva ceva de adăugat? Vreţi să mai spuneţi ceva? Dacă nu mai aveţi nimic de spus, supun la vot amendamentul 
formulat de dl.Bogdan, respectiv să înlocuim aproximativ cu maxim. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Vă 
mulţumesc.” 

Dl.Primar:”Vreau să votaţi astăzi, ce trec în contract, dacă cheltuielile cu electricitatea le suportăm noi sau 
firma respectivă.” 

Dna.Anton:”Nu.” 
Dl.Toader.”Firma.” 
Dra.viceprimar:”Dacă nu vrea firma, ce facem?” 
Dl.Preşedinte:”Este cea mai bună întrebare.” 
Dl.Bercăroiu D:”Domnule primar, ca să scoatem cheltuiala aceasta care aţi spus-o dvs.putem căuta pe 

SEAP o firmă care închiriază patinele şi ghetele respective şi aceluia să-i pune clauză să plătească curentul.” 
Dra.viceprimar:”În suma de 158.000 lei intră şi patinele.” 
Dl.Bercăroiu D:”...ei să ia banii pe accesorii şi să plătească curentul. O văd mult mai viabilă.” 
Dl.preşedinte:”Adică să taxeze cetăţeanul cu un preţ de intrare... 
Dna.Anton:”Nu, doar patinele...” 
 Dl.preşedinte:”..patinele, tot un preţ de intrare este.” 
Dra.viceprimar:”Nu ştiu dacă putem din punct de vedere juridic să facem acest lucru.” 
Dl.preşedinte:”..haideţi puţină linişte.” 
Dl.primar:”Ştiţi că am reziliat contractul cu Miţu Chiţu, deoarece le percepea copiilor o taxă de 5 lei/oră şi nu 

mi se părea normal. Am realizat acest loc de joacă tocmai ca aceşti copii să se joace în voie fără să plătească ceva.” 
Dl.Bercăroiu D:”Cred că un 10, 15 lei pot da pe accesorii.” 
Dl.Preşedinte:”Linişte vă rog. Aş face o propunere. Să suportăm jumate-jumate.” 
Dna.Anton:”Nu se poate decât într-un parteneriat.” 
Dl.Preşedinte:”Şi atunci cum votăm? Că suportăm noi şi curentul?” 
Dra.viceprimar:”Astăzi votăm acest proiect aşa cum este şi lăsăm compartimentul achiziţii şi juridic să se 

ocupe de restul.” 
Dl.Vintiloiu:”Este vorba de sumă.” 
Dl.Bogdan:”La Sinaia costă 20 de lei.” 
Dl.preşedinte:”Acolo sunt turişti.” 
Se înregistrează discuţii libere care nu pot fi consemnate. 
Dl.preşedinte:”Haideţi să trecem peste situaţia aceasta. Domnule primar, spuneţi.” 
Dl.Primar:”Să fie trecut în contract cine plăteşte electricitatea, noi sau firma. Cum am făcut şi la Târgul de 

toamnă.” 
Dl.preşedinte:”Cum ziceţi, să plătească firma sau să suporte primăria?.” 
Dl.Soiu:”Din câte ştiu eu firma aduce instalaţia şi tu plăteşti curentul. Ideea este buna, votaţi-o de principiu şi 

dacă după aceea nu sunteţi mulţumiţi de ce iese...” 
Dra.viceprimar:”Exact.” 



Dl.preşedinte:”Principiu ne pune o întrebare clară, suntem cu sau fără curent? Acesta este principiu şi atunci 
trebuie să luăm o hotărâre.” 

Dl.Vintiloiu:”Ce suprafaţă este?” 
Dra.Viceprimar:”Minim 400 mp.” 
Se înregistrează discuţii libere care nu pot fi consemnate. 
Dl.Bercăroiu D:”10 lei/oră este infim. Au dat ei 10 lei la maşinuţe pentru 5 minute.” 
Dl.Bercăroiu C:”Nu putem face un parteneriat cu firma?” 
Dna.secretar:”Care firmă, că nu ştim?” 
Dl.Bercăroiu C:”Care o să vină.” 
Dra.viceprimar:”Acum nu mai putem să facem nimic. Despre asta este vorba, dacă se poate face din punct 

de vedere legal sau nu. În 2 săptămâni să putem face asta, să avem timpul necesar şi să nu ne ia Curtea de conturi. 
Nu putem să luăm o hotărâre în secunda aceasta.” 

Dl.Preşedinte:”Şi atunci cum facem cu curentul?” 
Se înregistrează discuţii libere care nu pot fi consemnate. 
Dra.viceprimar:”În cazul în care aprobaţi, pe 15 decembrie este deschiderea oficială şi a târgului şi a 

patinoarului.” 
Dl.Preşedinte:”Atunci supun la vot proiectul că nu mai este niciun amendament.” 
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  aprobarea organizării Târgului de 

Crăciun pe raza oraşului Breaza”; 
Dl.preşedinte:”În proiect scrie suma de...?” 
Dna.Toader:”Dl.Primar a propus 10.000 lei.” 
Dra.viceprimar:”Aici hotărâm împreună cât avem nevoie pentru organizarea târgului. Nu avem nevoie de o 

sumă foarte mare, am încercat să achiziţionăm serviciile unei firme care să vină cu căsuţe, toate identice, dar iarăşi 
ne lovim de Curtea de conturi. Dacă avem căsuţele noastre de ce să folosim căsuţele altcuiva? Problema a fost că 
noi nu puteam să mutăm căsuţele în zona în care facem patinoarul.” 

Se înregistrează discuţii libere care nu pot fi consemnate. 
Dl.Bercăroiu D:”Domnule primar, aţi luat legătura cu producătorul acestor căsuţe? Poate să vină să le ia de 

pe strada Ocinei să le amplaseze în vecinătatea terenului sintetic? O să ne coste mult mai putin.” 
Dl.primar:”Ai dreptate, au avut o perioadă de garanţie de 2 ani.Le-au montat pe loc, sunt fixe nu detaşabile.” 
Dl.Toader:”Sunt semnatar al acestui proiect, sunt de acord, dar am o singură întrebare. De unde luăm banii 

pe 2017?” 
Dl.preşedinte:”Avem după acest proeict şi rectificare de buget. Ar trebui să mai pune în discuţie 

Regulamentul privind organizarea Târgului de Crăciun. În regulament scrie taxă de ocupare a terenului în sumă 
de:_____. Ce propunem?” 

Dra.viceprimar:”În Parc Brâncoveanu şi pe str.Ocinei.” 
Dl.preşedinte:”Avem durata 15 decembrie 2017 – 8 ianuarie 2018.” 
Dl.Bercăroiu D:”Trebuie să luăm în calcul şi durata patinoarului.” 
Dra.viceprimar:”Târgul ţine mai puţin decât patinoarul. Patinoarul va fi montat pentru aproximativ 2 luni.” 
Dl.Toader:”Propunerea mea este următoarea: pentru zona Parc Brâncoveanu lângă terenul sintetic să fie 4 

lei/mp/zi, iar pentru căsuţă 6 lei/mp/zi.” 
Dl.Voicu:”Nu mai sunt condiţiile de la Târgul de toamnă, o să fie foarte frig. La târgul de toamnă oamenii 

aceia îşi permiteau să stea până la 12 noaptea.” 
Dl.Bercăroiu D:”Este posibil ca la acest târg să vină cu rulote. Avem în baza de date persoane fizice şi 

juridice care în obiectul de activitate astfel de activităţi şi putem să-i contactăm ...” 
Dl.primar:”Să ştiţi că rulota montată acolo are 10 mp cu 4 lei/mp/zi.” 
Dl.preşedinte supune la vot propunerile formulate de dl.Toader. 
Cine este pentru? 10 voturi pentru şi 5 abţineri (Meseşeanu O, Neguţescu E, Tudor F, Voicu I. Şi Anton M.). 
Dl.Voicu propune alocarea sumei de 10.000 lei. S-a votat în unanimitate. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  demararea procedurilor necesare 

înfiinţării societăţii comerciale pentru administrarea Parcului Industrial, aflat pe raza oraşului Breaza;” 
Dl.Preşedinte:” Avem o propunere, respectiv: 
1. SC Parc Industrial SRL; urmează să veniţi dvs.cu alte două propuneri.” 

Dna.secretar:”Pentru rezervarea denumirii societăţii trebuie să avem 3 variante.” 



Dl.Toader:”Aş propune societate pe acţiuni.” 
Dl.preşedinte:”Este SRL şi dvs.trebuie să propuneţi denumirea acesteia.” 
Dl.Toader:”Aveţi dreptate, vă rog să mă scuzaţi.” 
Dl.Bercăroiu D:”SC Parc Industrial Invest Breaza SRL.” 
Dl.Meseşeanu O propune SC PIB SRL. 
Dna.Anton:”SC Industrial Parc Breaza SRL.” 
Dl.preşedinte: „prima denumire din proiect rămâne şi voi supune la vot propunerile dvs.pentru punctele 2 
şi 3.” 
Supun la vot propunerea formulată de dl.Bercăroiu Dragoş, respectiv SC Parc Industrial  

Invest Breaza SRL: 11 voturi pentru şi 4 abţineri; 
Supun la vot propunerea formulată de dl.Meseşeanu Oliver, respectiv SC PIB SRL: 3  

voturi pentru şi 12 abţineri; 
Supun la vot propunerea formulată de Dna.Anton Mădălina, respectiv SC Industrial Parc  

Breaza SRL: s-a votat în unanimitate; 
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  modificarea HCL nr.128/11.09.2017 

privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu Judeţul Prahova în vederea realizării unor proiecte de interes public;” 
 Dl.primar:”Suma alocată oraşului din asocierea pentru strada Mureşului de 100.000 lei a fost redistribuită 
pentru finanţarea obiectivului reparaţie prin asfaltare strada Gării, tronson cuprins între strada Republicii şi Intrarea 
Petuniei, oraş Breaza. Noi am solicitat acum 2 luni şi Consiliul judeţean ne-a aprobat şi îi mulţumesc pe această cale 
şi dlui.Soiu că ne-a sprijinit, am votat pentru strada Mureşului. Din discuţiile purtate cu cetăţenii a rezultat că dacă ne 
mai ridicăm cu un strat de asfalt, o să fie prea mult şi nefiind realizate rigolele vor cădea maşinile în şanţuri. Toată 
lumea a solicitat mai întâi să se realizeze rigolele carosate stânga, dreapta şi după aceea să asfaltăm. Am vorbit cu 
dl.Toader şi a fost de acord ca aceşti bani să fie alocaţi penntru strada Gării. Vă informez că am semnat contractul 
(au licitat cu 1 miliard mai puţin) şi de luni vor începe lucrările. În afara de aceşti bani, Consiliul Judeţean ne-a mai 
alocat încă 1 miliard. Lucrarea este de 256.000 lei fără TVA.” 
 Dra.viceprimar:”Am primit acordul de la CNI?” 

Dna.Toader:”Da, il avem.” 
Dl.Soiu:”Aveţi 2 miliarde aprobate de judeţ?” 
Dl.primar:”1 miliard mi-a fost dat de la str.Mureşului şi mi-a mai dat 1 miliard, în total avem de la Consiliul 

judeţean 2 miliarde.” 
Dl.Soiu:”Ştiu că s-a votat numai transferul banilor de la strada Mureşului.” 
Dna.Toader G:”Doar atât domnule primar, transferul de la str.Mureşului.” 
Dna.Oprea:”Cum rămâne cu strada Mureşului?” 
Dl.primar:”Am discutat cu dl.Toader şi cu dl.Pavel şi la anu vom începe acel proiect pe str.Mureşului care va 

costa undeva la 4 miliarde, pentru rigole şi reparaţii.” 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii oraşului Breaza 

cu judeţul Prahova în vederea realizării unor proiec te de interes public;” 
Dna.secretar:”Aici avem un amendament:... Grădiniţa Albinuţa - cartier Gura Beliei.” 
Dl.primar:”Este vorba de cele două lucrări care s-au realizat pe vremea când eram consilier, s-au realizat 

lucrări de investiţii. Prin autorizaţia de construcţie nu s-a solicitat aviz ISU. Aceşti bani au fost solicitaţi, deoarece ISU 
au cerut uşi şi pereţi ignifugi.” 

Dl.preşedinte:”Când s-a realizat construcţia nu a fost necesară autorizaţia de la ISU?” 
Dl.primar:”Prin autorizaţie nu s-a solicitat.” 
Dna.Duţoiu:”I-am auzit pe cei de la ISU la televizor când au spus că unităţile mici, respectiv grădiniţele, cum 

este cea de la Gura Beliei, nu mai au nevoie de aviz ISU.” 
Dl.primar:”Este vorba de o construcţie.” 
Dl.preşedinte supune la vot amendamentul formulat, respectiv „... cartier Gura Beliei” – s-a votat în 

unanimitate 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi – Strada Şcolii – cartier Podu Corbului;” 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 



Se trece la punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi strada 30 Decembrie (DJ101R) – zona proprietăţii nr.2;” 

Dl.preşedinte:”Unde este această alunecare de teren?” 
Dl.primar:”În curba sus, pe sensul de mers Breaza-Comarnic vis a vis de str.Lazului. Până se ajunge la 

primul rând de scări.” 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru revizuire proiect tehnic „stopare alunecare teren strada Poieniţei, punct Cazan, oraş Breaza, judeţ 
Prahova;” 

Dl.Bogdan:”Domnule primar, vă rugăm să ne daţi câteva informaţii cu privire la această alunecare.” 
Dl.primar:”Aş dori să mergeţi să vedeţi alunecarea de pe str:Ştefan cel Mare şi cum lucrează firma care a 

câştigat licitaţia. Cred că în 5 zile vor termina şi vreau să vă spun că au lucrat foarte bine. Pe strada Poieniţei, pe 
vremea domnului Savu s-a întocmit un proiect, pe care dumnealui l-a urmărit. A crezut că acea freză se va duce 
acolo jos şi va fora încă 20 de metrii în adâncime. Niciodată. A venit o firmă care a câştigat licitaţia, din Braşov, au 
făcut drenaj, a amenajat terenul şi după 2 săptămâni, mai precis într-o noapte şi-au luat utilajele şi au plecat. Am 
întrebat ce s-a întâmplat. Au spus că nu sunt în stare şi nu scrie în proiect să umple acea groapă imensă cu material, 
ca foreza să poată sta sus pe ceva. Acum nu este decât 1 metru. Ei trebuiau să aducă atâta cantitate de material şi 
au considerat că proiectul nu este viabil. Au plecat de bună voie. Acum o să le luăm şi penalităţi, ne vom judeca. 
Asta înseamnă revizuirea proiectului, completarea proiectului vechi. Lucrarea nu trebuie să depăşească sumele care 
au fost alocate de Guvern.” 

Dl.preşedinte:”Suma care a fost alocată prima dată o mai ştiţi?” 
Dl.primar:”Este aceeaşi sumă.” 
Dl.preşedinte:”Suma  de 800.000 lei este numai revizuirea sau suma totală?” 
Dl.primar:”Nu,nu, nu aţi văzut că spune, proiectul revizuit. Ne-am încadrat în aceeaşi sumă deoarece nu 

avem voie să depăşim suma alocată de Guvern.” 
Dl.Preşedinte:”Am înţeles. Ar fi o problemă. Dl.Chircu mi-a spus aşa:”dacă nu plătiţi proiectele şi nu terminaţi 

o parte din lucrări s-ar putea să vă ia banii înapoi.” 
Dna.Duţoiu:”Nici la acest proiect şi nici la primele două nu am văzut aviz juridic.” 
Dna.secretar:”Am dat aviz favorabil şi sunt ataşate la proiectele de hotărâri.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 24 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr.36/2017; 
 Dl.primar prezintă expunerea de motive.”Sunt bani pentru târg, Asociaţia sportivă, bani solicitaţi de dl.Ţaga 
Dumitru pentru revizuire PUG. De dl.Ţaga sunt foarte mulţumit, a găsit firma care a întocmit PUG-ul acum 12 ani şi a 
solicitat: în PUG-ul vechi ca să-ţi construieşti o casă sau un garaj, îţi trebuie stânga 2 metrii, dreapta 3 metrii şi în 
spate 5 metrii. Dacă ai numai 100 mp nu-ţi poţi construi nimic. V-am spus o speţă. Sunt foarte multe cazuri în care 
omul şi-a făcut o casă şi mai vrea să-şi construiască o terasă, dar nu mai poate, deoarece terenul nu respectă 
limitele. Codul civil spune că poţi avea minim 0,6, dar să nu ai ferestre. Dacă se va putea revizui acest PUG vom 
ajuta o mulţime de cetăţeni. În lege spune că trebuie să ai drum de acces 3,5 metrii, iar la noi avem 4 metrii.” 

Dl.preşedinte:”...şi la a doua poziţie să înţelegem că spitalul vrea să-şi extindă..să facă ambulatoriu?” 
Dna.Toader.”Nu. Prin referat doamna Bunghez a identificat de unde se retrag sume. Se retrage 150.000 lei 

de la modernizare trotuar Şcoală Gura Beliei până la intersecţia DJ101R cu pârâul Gura Beliei, asta va dispărea din 
listă şi 80.000 lei de la documentaţii.” 

Dl.preşedinte:”Vreau să-l întreb pe dl.Toader pentru ce a solicitat suma de 25.000 lei. Sunt etape de turnee 
de handbal?” 

Dl.Toader:Nu. În referatul întocmit, am informat consiliul că dacă echipele de handbal fete şi baieţi nu 
participă la turneele de sală, ne scot din campionat. Am făcut demersuri şi această Federaţie de handbal este 
nebună. Ştiţi unde au avut turnee? Băieţii la Buzău şi fetele la Târgu Mureş. La Târgu Mureş am găsit să le dăm 
acestor copii masă şi cazare la preţul de 90 lei/zi. Am reuşit ca turneul băieţilor de la Oneşti să-l aducem la Blejoi. Şi 
mai nou ne-au anunţat că nu se vaţine nici la Blejoi l-au mutat la Moreni. Echipa de la Moreni nu a avut bani să se 
deplaseze la Buzău şi i-a scos din campionat.” 

Dl.preşedinte:”Câte etape sau câte meciuri sunt?” 
Dl.Toader:”Sunt două turnee de sală pentru fete, două pentru băieţi. Informez consiliul că dacă se aprobă 

această rectificare, avem bani să cumpărăm şi un rând de echipament pentru aceşti handbalişti.” 



Dna.Duţoiu:”Am participat la Consiliul de administraţie de la Şcoala Constantin Brâncoveanu şi s-a pus 
problema camerei de depozitare a laptelui şi a cornului. Să înţeleg că se retrag banii de acolo? Înţeleg că se retrag 
bani de la modernizare intrare elevi.” 

Se înregistrează discuţii libere care nu pot fi consemnate. 
Dl.preşedinte:”Ia banii de la Şcoala Constantin Brâncoveanu şi îi mută la grădiniţa...” 
Dl.Toader:”este formidabilă expunerea de motive, dar cu următoarele amendamente. La alineatul 2 tăiem 

aproximativ şi lăsăm 10.000 lei. La alineatul trei, din greşală de redactare scrie „se propune” de două ori. La alineatul 
3 final, maxim 158.000 lei.” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 25 de pe ordinea de zi: Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată 

Consiliului Local Breaza;  
Dl.preşedinte dă citire adresei formulate de doamna Grădinaru Adriana şi înregistrată la sediul Consiliului 

Local sub nr.227/17.11.2017. 
Dl.preşedinte:”Acum am văzut această adresă pentru prima dată, că a stat şi a verificat nu am dimic, foarte 

bine, este plăcerea dânsei, dar într-o mare măsură cred că are dreptate. La ora actuală, din punctul meu de 
vedere, angajatele din acest compartiment, nu vreu să zic că nu-şi fac datoria, dar nici nu încearcă măcar să 
găsească modalităţi şi căi de a nu se mai ajunge în situaţia aceasta. Cred că dacă ar veni cu propuneri la noi în 
Consiliu, să dăm o hotărâre să venim în sprijinul dumnealor să poată face ceva în recuperarea banilor nu cred că 
nu am vrea să facem lucrul acesta. Le lasă să se prescrie, exact cum a fost cu investiţia aia cu apa de la Paltinu de 
63 de miliarde lei şi cu multe alte hoţii care s-au făcut în ţara aceasta, probabil au anumite interese sau din lipsă de 
interes. Cred că ar trebui făcut ceva, sunt miliarde, zeci de miliarde banii noştri ai oraşului care-i pierdem pentru că 
nu ne ocupăm să facem demersuri în ai recupera.” 

Dl.primar:”Propuneţi să fie cercetate de comisia de disciplină că nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu?” 
Dl.preşedinte:”Eu îmi menţin, poate să vină tot compartimentul să fie de faţă, dacă era să-şi facă datoria nu 

cred că se ajungea la sumele acestea. Orice cetăţean şi orice firmă în fiecare an vine şi solicită acte şi documente. 
Atunci ai putea să-l condiţionezi, chiar dacă nu este legal  îi eliberezi un act dacă îşi achită datoria. Nu cred că este 
ceva ilegal.” 

Dl.primar:”Propuneţi ceva?” 
Dl.preşedinte:”Sincer să fiu nu pot să vin cu propuneri pentru că nu cunosc ...” 
Dl.Primar:”Dar faci acuze.” 
Dl.preşedinte:”Fac acuze şi le voi face in continuare. De fiecare dată când am chemat doamnele 

respective, ele au venit să se justifice că şi-au făcut datoria. Nu ştiu dacă asta este rolul şi scopul invitaţiilor pe care 
le facem. Scopul nostru era să găsim soluţii să nu mai ajungem acolo şi atunci ele ar trebui să vină cu propuneri, 
deoarece ele cunosc legile şi demersurile pe care ar putea să le facă, să vină să ne propună. „Hai să facem aşa, 
dar nu pot decât cu ajutorul vostru.” 

Dna.Duţoiu:”Sunt nişte acuze şi ale Curţii de conturi. Dacă aţi citit raportul, eu l-am citit, le găsim acolo. 
Doamna nici nu a citit raportul.” 

Dl.preşedinte:”de ce să aruncăm cu banii noştri pe străzi, de ce să aruncăm cu terenurile şi să le lăsăm în 
proprietatea unor care nu plătesc nimic şi nu sunt proprietăţile lor. Domnule primar, eu nu mă pricep, nu sunt 
economist, dar să vină cineva cu o propunere şi noi încercăm să rezolvăm.” 

Dl.primar:”În legea funcţionarului spune următoarele: atunci când se consideră că este vinovat pentru 
neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, este băgat în comisia de disciplină.” 

Dl.preşedinte:”şi comisia de disciplină din cine este formată?” 
Dna.secretar:”Este formată din funcţionari publici.” 
Dl.preşedinte:”Adică tot din angajaţi ai primăriei.” 
Dl.Soiu:”Există proceduri la fiecare birou din primărie?” 
Dl.primar:”Da.” 
Dl.Soiu:”Dacă există proceduri înseamnă că nu s-au respectat.” 
Dl.Bercăroiu C:”de când sunt debitele acestea?” 
Dl.preşedinte:”Din 2012, deja sunt prescrise.” 
Dl.Bercăroiu C:”Cine este de vină? În niciun caz primarul actual sau noi.” 
Se înregistrează discuţii libere care nu pot fi consemnate. 
Dl.Bercăroiu C:”Sunt brezeni?” 
Dna.secretar:”Sunt cu adrese în alte localităţi.” 
Dl.preşedinte:”Haideţi să depăşim situaţia aceasta că oricum nu se poate rezolva.” 



Dl.primar:”Îi dau dreptate doamnei Grădinaru şi îi mulţumesc că s-a ocupat de această treabă şi a verificat 
aceste dosare. De când le-aţi chemat în consiliu au început să aducă teancuri de executări fetelor de la juridic. 
Sunt şi din 2004.” 

Dl.preşedinte:”Domnule primar, nu oficial să ne propuneţi dvs.ceva, dar sugeraţi-ne ce să facem noi ca să 
meargă treaba.” 

Dl.primar:”Să se disculpe din ce a găsit doamna Grădinaru, în cadrul comisiei de disciplină.” 
Dl.preşedinte:”Şi sesizarea aceasta către comisia de disciplină o facem din partea consiliului?” 
Dl.primar:”Eu ca urmare a propunerii dvs.le fac hârtie pentru comisia de disciplină.” 
Dna.Anton:”Consiliul îi propune primarului să sesizeze.” 
Dl.Toader:”Domnule primar, puteţi să vă supăraţi pe noi actualul consiliu, dar vreau să vă spun ceva. M-am 

uitat la câteva din situaţiile prezentate şi la altele decât ceea ce scrie în raportul Curţii de conturi. În consiliul trecut 
le-aţi chemat vreodată?” 

Dna.Anton:”Da, bineînţeles.” 
Dl.Toader:”Arătaţi-ne, când?” 
Dna.Anton:”Verificaţi procesele verbale.” 
Dl.Toader:”Atunci ce măsuri aţi luat dacă se menţine această situaţie?” 
Dl.preşedinte:”Dvs.domnule Toader, în ce perioadă aţi fost consilier?” 
Dl.Toader:”2002-2004 şi 2004-2008. De ce?” 
Dl.preşedinte:”Aceste datorii sunt din 2004, ce măsuri aţi luat atunci? Nu aveţi dreptate, ar trebui să gândiţi 

de la început când spuneţi un lucru.” 
Dl.Vintiloiu:”Să o sesizeze dânsul, de ce să o facem noi?” 
Dl.Bercăroiu D:”Vine Moş Nicolae cu sesizarea.” 
Dl.Cîrtoaje:”O face din ianuarie.” 
Dl.preşedinte supune la vot: „sesizarea de către dl.primar a comisiei de disciplină: 5 voturi pentru (Bran A, 

Cîrtoaje F., Duţoiu T., Munteanu I. Şi Voicu I.) şi 10 abţineri. Înseamnă că agreaţi lucrurile acestea.” 
Dl.Bercăroiu C:”Funcţionarii de aici cred că ar trebui să fie mai pătrunşi că lucrează în primărie. Şi dacă vin 

aici trebuie să-şi facă treaba. Că dacă nu-şi fac treaba şi spun „lasă mă că trece şi ziua asta” nu am făcut nimic. Au 
condiţii de muncă foarte bune şi nu multe primării din ţară au salariile lor. Cred că ar trebui să se implice mai mult 
pe aceste aspecte şi să nu mai ţină cont. Mai ales că în adresele respective sunt firme care nu au domiciliul pe 
Breaza. Nu cred că trebuie să luaţi aprobarea consiliului să le chemaţi în comisia de disciplină.”  

Se înregistrează discuţii libere. 
Dl.Bercăroiu Cătălin dă citire adresei nr.4194/17.11.2017 a Inspectoratului Şcolar Prahova, înregistrată la 

sediul Primăriei Breaza sub nr.18726/27.11.2017, prin care solicită să le comunicăm reţeaua unităţilor de 
învăţământ de pe raza oraşului Breaza pentru anul 2018-2019. 

Dl.primar:”Vă aduc la cunoştinţă următoarele aspecte: am chemat la primărie cei doi directori de la Liceul 
Teoretic „Aurel Vlaicu” şi Şcoala Gimnazială Constantin Brâncoveanu şi am discutat cu privire la următoarele 
probleme: desfiinţarea Şcolii Gimnaziale Valea Târsei şi să rămână o singură unitate cu personalitate juridică, 
respectiv Liceul Vlaicu. Este mai bine din următoarele puncte de vedere: există un contabil la liceu şi unul cu 
jumătate de normă la Şcoala Ctin.Brâncoveanu. Din economia făcută le-ar trebui un contabil care să se ocupe şi de 
achiziţii publice.  Este o treabă bună comasarea şi ar câştiga încă un director adjunct. Am mai propus acest lucru.” 

Dl.Soiu:”Dacă o făceam noi ne-aţi fi dat în cap. Acum aveţi interes să o faceţi.” 
 Dl.primar:”Ce interes? Domnu Soiu ce interes avem?” 
Dl.Soiu:”Ştiţi foarte bine.” 
Dl.Bercăroiu C:”Probabil se referă la directorul de la acea şcoală.” 
Dl.primar:”Să-l punem înapoi pe dl.Nică?” 
Dl.Soiu:”Nu ştiu pe cine puneţi.” 
Dl.primar:”Nu înţelegeţi că noi comasăm şi atunci o să dispară...” 
Dl.Soiu:”Am înţeles.” 
Dl.primar:”A doua problemă este cu Şcoala Valea Târsei. În patru clase V-VIII  sunt 12 copii. Ce carte fac 

aceşti copii când fac numai simultan. Numai carte nu este asta. În total copii la Valea Târsei sunt 73. Se fac 
simultan după cum urmează: clasa a II cu clasa a IV-a şi în total sunt 14 copii, pregătitoarea face cu clasa I. Cei de 
la pregătitoare, doamna Dinela i-a întrebat şi mai mult de jumătate vin la liceu.” 

Dna.Duţoiu:”În clasa a III-a?” 
Dl.Primar:”Sunt 12 copii.” 
Dl.preşedinte:”Într-o astfel de situaţie ce s-ar impune? Închiderea şcolii.” 



Dl.primar:”În astfel de situaţii vom face ca la Belia şi Podu Vadului. Trebuie să achiziţionăm un microbuz de 
transport copii, iar dacă nu o putem face urmează să închiriem. Problema nu este foarte uşoară. Trebuie să punem 
în balanţă copiii şi familiile. Acolo nu au rămas copii care au bani, bogaţi, că nu-şi permit nici măcar să plătească 
transportul. Un copil dintr-o familie care nu are venituri îl dai la liceu unde sunt cei care fac pregătire, l-ai terminat. 
Părerea mea este că ar trebui aduşi cu maşina la Breaza de Jos, unde la rândul lor au clase cu copii pe minim.” 

Dl.preşedinte:”Este o idee bună.” 
Dl.primar:”Neste o idee. Nu a fost uşor nici când am desfiinţat Gura Beliei. Avem noroc că la valea Târsei 

sunt profesori cu jumătate de normă şi majoritatea pensionari.” 
Dl.preşedinte:”Dacă se ridică problema de discriminare, eu aş vedea altfel. Liceul mai are spaţii libere 

pentru a introduce copii noi în clase?” 
Dl.Bercăroiu:”S-ar cere să vină la liceu copiii din ciclul gimnazial, în funcţie şi de performanţa lor şcolară, 

dar la liceu aceste clase cred că se încadrează la limita maximă, respectiv 25-30 de copii. Ceilalţi îi duci la Breaza 
de Jos şi atunci faci o structură mai bună şi nu vom mai avea problema care va fi din ce în ce mai acută pe costul 
standard/elev cu plata.” 

Dl.Primar:”La Valea Târsei cheltuielile cu salariaţii ajung la 425.501 lei, iar cu întreţinerea ajung la 
29856,70 lei.” 

Dl.preşedinte:”Profesorii care predau la Valea Târsei sunt alţii decât la liceu?” 
Dl.primar:”Da.” 
Dl.Bogdan:”Nu putem să facem o extraordinară pentru această temă?” 
Dl.Bercăroiu C:”Nu. Trebuie să răspundem la această adresă până la data de 11.12.2017. Dl.primar m-a 

rugat să merg la inspectorat, am vorbit cu dl.Iancu şi mi-a spus că dacă putem lua decizia de comasare vom face 
un lucru foarte bun atât pentru copii cât şi pentru administraţia publică locală. Şi pentru Inspectorat este bine, că 
dispar nişte norme. Ei au o foarte mare problemă deoarece sunt foarte mulţi pensionari. Salariul pentru un 
pensionar care predă este cam de 3000-3500 lei/lună, toţi sunt cu gradul I, oameni pregătiţi. Sunt costuri foarte 
mari. La învăţător nu a venit nimeni, este doamna Dumitru Mălina care am avut-o la noi la şcoală şi vine de 3 ani 
aici. Nu vine nimeni la concurs. Problema în ceea ce priveşte comasarea depinde de noi să decidem exact ce 
trebuie să facem, pentru binele copilului în special.” 

Dl.Primar:”Părerea mea este că acolo putem face o farmacie şi un cabinet pentru medic de familie.” 
Dnsa.Duţoiu:”Dacă puteţi să faceţi din două săli de clasă o sală mare de sport pentru copii, deoarece 

grădiniţa va rămâne.” 
Dl.primar:”Doamna Tonioara vă rog să vă gândiţi că decizia aceasta nu o luăm acum.” 
Dna.Duţoiu:”Da.” 
Se înregistrează discuţii libere care nu pot fi consemnate (02:17:50). 
Dl.preşedinte:”Domnu primar, haideţi să vedem dacă suntem de acord să aducem la Breaza copii de la 

Valea Târsei.” 
Dl.Bogdan:”Clasele I-VIII?” 
Dl.preşedinte:”Da.” 
Dl.Bercăroiu C:”Inspectoratul Şcolar nu va aproba niciodată funcţionarea pe gimnaziu cu un număr aşa mic 

de copii. Nu vom mai primi aviz. Perspectiva foarte mare mai tristă, în viitorul mandat va fi la Nistoreşti, când în 
anul şcolar 2019-2020 la clasa a V-a sunt 3 elevi.  La clasa a III-a sunt 11 copii, iar la calsa I-a sunt numai 3.” 

Dl.Voicu:”Părerea mea este că ne aflăm în situaţia ca atunci când ne doare o măsea şi combatem efectul 
şi nu cauza. Cauza este plecată de acum 20 de ani când toţi copiii, este adevărat şi-au dorit şi ei şi părinţii să 
înveţe mai bine, au venit aici. Liceul acesta este supraagolomerat, sunt câte 30 într-o clasă. Trebuie să ne gândim 
şi la părinţii acestor copii, dar şi la ei, că fac naveta cu maxi taxi, nu vor avea bani de telefon, de pregătirea 
acestora, de îmbrăcăminte...” 

Dl.preşedinte:” Păi şi atunci preferi să nu mai înveţe deloc. Dacă vom fi obligaţi să o desfiinţăm, ce facem? 
Nu vor mai veni la şcoală?” 

Dl.Voicu:”Nu o să votez, eu nu vreau să intru în istorie. Ne gândim întotdeasuna la bani. Aţi spus că sunt 
costurile mai mici cu transportul decât cu întreţinerea.” 

Dl.Bercăroiu C:”În legea educaţiei sunt date normativele foarte clar pentru efectivele de copii la clasă. Nu 
poţi să stai cu 2 elevi la gimnaziu. Nu se mai admite învăţământ simultan la gimanziu.” 

Dl.Voicu:”Sunt cifrele care pun în balanţă cu suflete şi ...” 
Dl.Primar:”Nu mai sunt clase simultane decât la câteva comune.”  
Se trece la punctul 26 de pe ordinea de zi: Întrebări şi interpelări. 
Dl.Voicu:”Sunt copii care figurează că locuiesc la blocuri şi nu este adevărat. Dacă se face o anchetă ...” 



Dl.Bercăroiu C:”Legea nr.1/2011 spune clar că părintele decide ceea ce face cu copilul lui şi îl duce acolo 
unde este mai bine pentru el.” 

Dl.Voicu:”Şi trebuie să mintă că este luat în spaţiu...” 
Dl.Bercăroiu C:”Nu trebuie să mintă, că în momentul în care îl ia în spaţiu,... la X, la Popescu, ..” 
Dl.Voicu:”...dar el locuieşte tot acolo.” 
Dl.Bercăroiu C:”...este treaba lui.” 
Dna.Goga:”Trebuie să răspund la această adresă până la data de 11.12.2017.” 
Dl.preşedinte:”Să-i dăm cuvântul şi dlui.Soiu, poate are de spus ceva pe aceeaşi temă.” 
Dl.Soiu:”Nu am nimic de spus.” 
Dl.Primar:”Trebuie să luăm o hotărâre cu Valea Târsei şi cu comasarea.” 
Dl.preşedinte:”1. Să vedem dacă sunt colegii de acord să renunţăm la Valea Târsei şi punctul 2 dacă rămâne 

numai o unitate de învăţământ cu personalitate juridică. Atunci încep să supun la vot renunţarea la Şcoala Valea 
Târsei.” 

 
Dna.Anton:”La Valea Târsei ce? Tot sau numai gimnaziu? 
Dl.Preşedinte:”Supun la vot, cine este pentru...” 
Dl.Bercăroiu C:”Păi nu aveţi încotro fraţilor, nu înţelegeţi că nu vă dă avizul?” 
Se poartă discuţii pro şi contra, sunt 9 voturi pentru. Dra.viceprimar s-a abţinut. 
Dra.viceprimar:”De fiecare dată când nu suntem de acord cu dvs.deveniţi vocal şi ridicaţi tonul.” 
Dl.Bercăroiu C:”Staţi puţin, nu ridic tonul, este o problemă de legislaţie.” 
Dl.Preşedinte:”Împotrivă, abţineri.” 
Dna.Goga:”...5, 6, 7. Aţi mai votat odată. Cine s-a abţinut? 6 abţineri ( Bran A., Duţoiu T., Munteanu I., Oprea 

D., Tudor F. şi Voicu I.)  .” 
Dl.Preşedinte:”Al doilea punct: o singură unitate de învăţământ cu personalitate juridică. Cine este pentru? 

10 voturi pentru, 4 abţineri (Anton M., Bran A., Duţoiu T. şi Munteanu I.) şi 1 împotrivă (Vintiloiu A.). 
Dl.Vintiloiu.”O să vedeţi că Inspectoratul Şcolar nu va fi de acord cu un singur p.j.” 
Dl.primar:”Trebuie să prindem bani în buget pentru transportul copiilor, să cumpărăm un microbuz.” 
Dna Toader prezintă contestaţia formulată de dna.Harapu Silvia cu privire la suma stabilită în raportul de 

evaluare pentru cumpărarea apartamentului. Membrii Consiliului local sunt de acord în unanimitate, cu propunerea 
de a solicita evaluatorului un punct de vedere în ceea ce priveşte suma  de 20.950 euro, respectiv 97.000 lei. 

Dl.Soiu.”Mă bucur de atmosfera de lucru din acest consiliu şi îmi anmitesc de celelalte şedinţe când duelurile 
erau mult mai tari. Văd că sunt preocupări pentru vacanţa elevilor, mă refer aici la patinoar, Clubul sportiv cu juniorii 
de handbal, se reţin ideile care au dus la crearea Clubului Sportiv în sensul viaţă sportivă pentru tineri, copii şi mai 
puţin pentru adulţi. Atmosfera de lucru este constructivă şi cred că este bună. O atmosferă asemănătoare, poate 
mult mai plăcută este şi la Consiliul Judeţean. Întâmpinăm şi noi foarte multe dificultăţi şi aş dori să vă spun câte 
ceva despre acestea. Stăm foarte rău cu execuţia bugetară. Cred că nu staţi prea bine nici dvs. asta datorită faptului 
că multe proiecte au venit foarte târziu şi nu se derulează. Vor trece în contul anului viitor ca excedent, aşa cum a 
venit acum foarte târziu transferul banilor de la str.Mureşului la str.Gării şi mai este o lucrare pe str.30 Decembrie. Nu 
ştim dacă vremea este favorabilă ca să o terminăm. De aceea Consiliul judeţean şi dl.Toader Bogdan pe care l-am 
felicitat – un om atât de tânăr, la 35-36 de ani nu credeam să ţină în frâu un Consiliu judeţean. Are foarte mult tact, 
are umor şi este bine format. A spus şi noi am fost de acord, să nu mai vină cu proiecte pentru anul respectiv mai 
târziu de luna mai. Nu mai este timp util să-l mai rezolvi.” 

Dl.primar:”Domnu Soiu, acum un an proiectul la nivelul naţional s-a votat foarte târziu.” 
Dl.Soiu:”Ştiu. Anul acesta este Guvern pe lungă durată, anul trecut era guvern care trebuia să organizeze 

alegerile. Acesta a fost scopul lui, degeaba se discută alte lucruri. S-a făcut rectificare de buget, trebuia echilibrat 
bugetul, nu au venit de la Guvern banii care trebuiau (cam 4 milioane), aşa că 2/3 au venit de la buget şi 1/3 îi dă 
judeţul tăind din altă parte. Unde a trebuit să asigurăm, la DGASPC  şi la unităţile de învăţământ. Discutând despre 
acest transfer, mi s-a ridicat mingea la fileu şi am spus: Breaza are cea mai urâtă stradă centrală bulevardul. Trebuie 
să ne ajutaţi să rezolvăm şi bulevardul. Eu am deschis ideea şi poate prindeţi la anu o colaborare cu ei pentru 
rezolvarea acestei situaţii.” 

Dra.viceprimar se scuză şi cere aprobarea de a părăsi sala de şedinţe, având o problemă personală. 
Dl.Primar:”Bulevardul nu are două lucruri. Am predat CNI acest bulevard şi nu este rezolvată problema apei 

(nu ţine proba de presiune) şi acum se reia procedura de achiziţie publică pentru rezolvarea apei şi canalizarea. Sper 
ca până în vară să rezolvăm situaţia...”  



Dl.Soiu:”I-am spus dlui.Bogdan la o întâlnire cu pensionarii că, Codul fiscal s-a votat şi s-a schimbat, nu se 
mai face rectificarea zonelor până în luna mai se face în orice lună a anului pentru anul viitor. Mai aveţi o lună la 
dispoziţie, scoateţi strada Gării care este în sferinţă şi nu se termină până la 1 ianuarie, scoateţi-o din zona A...” 

Dl.primar:”Domnu Soiu, nu înţelegeţi că de luni vor începe lucrările de asfaltare?” 
Dl.Soiu:”Aţi aprobat începerea, dar ea nu se termină că nu este în zonă favorabilă.” 
Dna.secretar:”S-a încheiat contractul.” 
Dl.primar:”A fost mai puţină treabă de rezolvat că au ţinut probele de presiune. Au mai fost legăturile. L-am 

rugat pe dl.Lambru şi au făcut din banii lor legăturile cu străzile adiacente să nu mai spargem după aceea. CNI 
văzând că este bine ne-au întocmit proce-verbal de predare a străzii, acum este şi contractul semnat şi începând de 
luni sau marţi vor începe lucrările.”  

Dl.Soiu:”Vreau să vă fac următoarele propuneri: am fost ieri la Grădiniţa Gura Beliei şi trebuie indicator 
„trecere de pietoni” în dreptul acesteia.” 

Dl.Primar:”Trecere de pietoni sau presemnaţizări?” 
Dl.Soiu:”Nu există nici semnalizare şi nici presemnalizare.” 
Dl.preşedinte:”Trebuie să le punem pe ambele.” 
Dl.Soiu:”Am străbătut spaţiul Serbiei, Croaţiei şi Muntenegrului şi aşa bine sunt organizate trecerile de 

pietoni la şcoli, 30 km/oră. Tot acolo nu este rezolvată problema între rigolă şi carosabil. Trebuia să o facem noi, dar 
n-am făcut-o.” 

Dl.Primar:”Unde spuneţi?” 
Dl.Soiu:”În dreptul grădiniţei. Ţinând seama că vine 1 Decembrie şi sfârşitul anului 2017, vă doresc multă 

sănătate, să aveţi parte de cele bune şi să ne vedem cu bine în anul 2018.” 
Dl.preşedinte mulţmeşte dlui.Soiu pentru prezenţă şi dă cuvântul dlui.Bercăroiu D. 
Dl.Bercăroiu D.”Domnule primar, ştiţi că am avut incendiu la Belia, situaţia hidranţilor nu este bună.” 
Dl.Primar:”Trebui să facem o adresă către Hidro Prahova, s-a schimbat legea şi aceşti hidranţi sunt obligaţia 

lor (reparaţii, întreţinere). 
Dl.Bercăroiu D.”Sunt foarte mulţi noi şi nu funcţionează. S-a făcut sau nu recepţia? Există o hartă cu zonele 

unde sunt montaţi aceşti hidranţi? Şoferii nu ştiau unde sunt montaţi aceşti hidranţi. Aici sunt situaţii de minute, nu 
trebuie să întrebăm. Ş-i construit Borzaş casă, am văzut că a stricat gardul l-a apropiat de casă.” 

Dna.secretar:”Vă spun eu de ce. Prima dată, expertul topo dispus de către instanţă a măsurat şi a rezultat o 
suprafaţă mai mare decât cea care i-a fost atribuită. Presupun că acesta este motivul, văzând că este mai mare 
suprafaţa, a formulat obiecţiuni la expertiză şi a solicitat o nouă expertiză. Au fost alunecări de teren şi a fost nevoie 
să modifice amplasamentul gardului. Trebuia să vină expertul în după amiaza aceasta, dar era fixată întâlnirea după 
ora 16:00 să mai măsoare încă o dată. M-am opus acestei măsurători.” 

Dl.preşedinte:”Are autorizaţie de construire?” 
Dna.secretar:”Nu are.” 
Dl.preşedinte:”Şi atunci?” 
Dna.secretar:”Ne judecăm cu el.” 
Dl.Bercăroiu D.”Pe strada Ocinei la intersecţia cu str.Colonel Popovici este rigola. Acolo este o îmbinare între 

un tub şi o ţeavă ... este o groapă, era să intre cineva acolo cu maşina. La preotul Veress la fel. Este acea parcare 
unde vin tirurile, se pierd foarte mulţi bani. Haideţi să facem ceva. Nu este zi să nu fie 3, 4 tiruri, 5, 6 autocare 
parcate. Luni dimineaţă nu aveam pe unde să trecem, erau parcate şi pe o parte şi pe alta.”  

Dl.Munteanu:”Avem o problemă delicată pe str.Plutonier Rădulescu. În fiecare săptămână se sparge 
conducta de apă. Ştiu că acum un an şi jumătate s-a băgat apă, eu ştiu că este făcută recepţia. Nu este făcută 
recepţia?” 

Dl.Primar:” ...să se ducă la finalizare, mai au să încaseze 2,5 miliarde. Au săpat ca să lase benzinăria să se 
lege. S-a dus dl.Lambru şi le-a spus să nu se lege până nu-i cheamă pe cei de la firmă să facă probele de presiune.” 

Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate. 
Dna.Duţoiu:”Pe str.Ocinei în dreptul familiei Chiţu nu se mai poate circula. M-am oprit şi am măsurat, există 

groapă mai mare de 20 cm ca adâncime. Să zicem că noi localnicii le ştim şi le mai ocolim, dar când vin alţii din alte 
oraşe îşi rup maşinile acolo. Când este ploaie nu se mai vede cât este de adâncă. În zona Brotoiu Vasile să vedem 
ce facem, punem ciment, să le plombăm, nu putem să lăsăm să ne prindă iarna aşa.” 

Dl.Primar:”Când s-a făcut lucrarea de canalizare şi de apă, ... cine a făcut-o? De ce nu aţi fost acolo? Aţi fost 
împreună cu dumnealui în campanie electorală.” 

Dna.Duţoiu:”Nu mai dezgropaţi acum nişte treburi. Aveţi vreo dovadă că am fost acolo în campanie cu 
dumnealui?” 



Dl.primar:”Vreţi să vă arăt poze?” 
 Dna.Duţoiu:”Ştiţi când a fost ursul la Valea Târsei, mă gândesc, nu trebuia informată conducerea şcolii să 

aibă grijă, să stea copii în clase să nu iasă pe teren, deoarece ursul a trecut prin spatele terenului de sport. Noi nu 
am fost informaţi, ne-a sunat un localnic. Mă gândesc, ar trebui să ne informeze şi pe noi de la SVSU?” 

Dl.Primar:”Prefectura a dat ordin ca Jandarmeria să se ocupe de înlăturarea animalelor sălbatice. Atunci 
când avem o situaţie deosebită sunăm la 112.” 

Dna.Duţoiu:”Să înţeleg că ei trebuiau să ne anunţe.” 
Dl.Soiu:”Dacă este pe raza unităţii administrativ teritorială, tu eşti interesat ca locuitorii tăi să nu fie expuşi la 

astfel de pericole şi atunci SVSU din cadrul primăriei trebuie să anunţe şcoala. Chiar dacă nu prevede legea, eu ar 
trebui să o iau ca primar.” 

Dl.Bercăroiu:”Eu am fost pus în situaţia aceasta când mi-a omorât ursul o vacă. Am sunat la poliţie, la SVSU 
şi mi-au spus să anunţ jandarmeria. Sunt singurii care au dreptul să intervină pentru înlăturare nu împuşcare.” 

Dl.Primar:”Aşa este. Şi de câte ori m-au sunat cetăţenii tot aşa m-au întrebat ca dvs., unde trebuie să sun? 
Şi i-am îndrumat.” 

 Dl.Voicu:”1. Locuiesc pe str.Drum Nou, o stradă care a fost modernizată şi reabilitată, un singur lucru nu s-a 
făcut bine, am atras atenţia din timp, dar a fost cam târziu din punctul de vedere al primăriei, nu s-au montat în cel 
mai periculos loc balustrade. A trecut un an, m-aţi ascultat, mi-aţi răspuns, aţi prins bani în buget, dar nu s-a făcut. În 
trecut au căzut maşini în pârâu. 

Dl.primar:”Din punctul meu, neoficial cu podul acela nu s-a întâmplat nimic. Ce s-a întâmplat când a venit 
viitura, a luat pietrele care erau de protecţie a malului şi nu a modificat structura de rezistenţă. Noi ca să prevenim, 
am cerut bani la ISU, iar pentru consolidare, atunci prevăzător am făcut acest lucru. Având în vedere că avem 
indicatoare şi pe riscul lor ...” 

Dl.Voicu:”2. Când au fost inundaţiile ştiţi că au venit crengi şi s-au blocat în ţeava aceea am zis că facem 
ceva pentru oamenii aceia.” 

Dl.primar:”Nu am promis nimic. Împreună am procedat la transmiterea tuturor documentelor şi problemelor 
care s-au constatat de comisia ISU către Prefectură şi ISU Prahova.” 

Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate.(min.5 din înregistrarea 3). 
Dl.Voicu:”La Belia, la primul rând de scări, cetăţenii din zonă aruncă gunoiul menajer şi un proprietar este 

dispus să cedeze o bucată de pământ pentru a se amenaja în acel loc o ghenă.” 
Dl.primar:”Uită-te la blocuri unde sunt deja montate ghene că ţi-e silă să te uiţi.” 
Dl.Voicu:”Ce facem, nu s-au montat nici camere de luat vederi ca să-i prindem.” 
Dl.Toader:”Când s-a făcut ultimul exerciţiu de alarmare a populaţiei pentru situaţii de urgenţă?” 
Dl.Primar:”În prima zi de miercuri a fiecărei luni.” 
Dl.Toader:”Dacă v-a scos afară, câte sirene sunt nefuncţionale în localitate?” 
Dl.Primar:”Este pentru prima dată când în Breaza s-au montat sirene. La Hofigal, la Valea Târsei. Sirenele 

pornesc acum prin telefon.” 
Dl.Toader:”Unde este sirena de la Breaza de Jos?” 
Dl.Primar:”La Breaza de Jos abia am montat-o şi este la Hofigal.” 
Dl.Cîrtoaje:”1. Să facem ceva pe str.Plt.Rădulescu că s-a spart conducta şi vine iarna, îngheaţă. În zona 

unde avem noi terenul se strânge apa, chiar nu putem face nimic? 
2. Colegele noastre se chinuie să întocmească procesele-verbale, deoarece acest  

reportofon nu face faţă. Am aprobat achiziţionarea camerei video. Ce facem? S-a aprobat de o jumătate de an, nu 
avem 3.000 lei să o achiziţionăm? 

3. S-a aprobat montarea camerelor video în oraş. Ce s-a mai întâmplat? 
Dl.Primar:”Sunt paşi de urmat. Am găsit o firmă, am stabilit procedura şi suntem în fază de  

SF pentru achiziţie.” 
Dl.Cîrtoaje:”Am observat că în groapă s-a depozitat , pietriş, balastru.” 
Dl.primar:”Este pietrişul celor de la Penny, nu au und să-l depoziteze.” 
Dl.Cîrtoaje anunţă membrii consiliului că şedinţele de comisii sunt pe data de 05.12.2017, iar  

şedinţa ordinară în data de 18.12.2017. 
Dl.preşedinte declară închisă şedinţa consiliului local, având în vedere că nu au mai existat interpelări. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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