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Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza desfăşurată în data 
de 28.06.2018 cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere . 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 

Încheiat astăzi 31 mai 2018, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a 
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.185/24.05.2018 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 
Breaza – dna.Maria-Cătălina Goran, Consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga și Șef 
Serviciu APL - dna.Geanina Toader. 

Dna.preşedintă declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  31 mai 2018. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 14 consilieri, din totalul de 17, 

lipsesc: dra.Bran Alexandra, dl.Munteanu Ion şi dna.Oprea Dorina. 
La şedinţa Consiliului Local Breaza participă şi cetăţeni ai oraşului. 
Dna.Grădinaru:”Înainte de a da citire, vă informez că mai avem un proiect de hotărâre şi supun 

la vot introducerea acestuia pe ordinea de zi. S-a votat în unanimitate. 
Dna.Grădinaru:”Având în vedere că în sală este prezentă şi dra.Ilinca Şandru, campioana 

noastră la karate, propun ca proiectul aflat la punctul 12 pe ordinea de zi să fie discutat primul. „ 
Această propunere s-a votat în unanimitate. 
Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate în următoarea formă. 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu sportivei Ilinca Şandru pentru rezultatul 
obținut  la Campionatul Naţional de Karate Tradiţional, grupa Juniori I 

Iniţiatori: Toader Aurelian, Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, Bogdan Gabriel, Postelnicu Ovidiu şi Voicu 
Iulian, consilieri locali; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2017; 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, 
pentru anul financiar 2017; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Breaza a unui 
bun mobil pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării acestuia; 

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 inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a unui teren; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport 
public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare pe raza oraşului Breaza; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
8. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 39/18.04.2018 privind aprobarea organizării, statului 
de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural „Ion Manolescu” 
Breaza; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
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9. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenuri aparţinând 
domeniului public/privat al oraşului Breaza; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.31/29.03.2018 privind aprobarea nomenclatorului 
stradal al Oraşului Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
11. 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; 
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea extinderii reţelei de alimentare cu gaze 
naturale pe raza oraşului Breaza; 

Iniţiatori: Grădinaru Adriana, Duţoiu Tonioara, Oprea Dorina şi Munteanu Ion, consilieri locali; 
13. Proiect de hotărâre pentru aprobare PUZ - Schimbare parţială destinaţie teren din zona căi de 
comunicaţii în zona mixtă locuinţe şi instituţii şi servicii şi modificare reglementări urbanistice pentru 
amplasare bloc locuinţe pentru tineri (Sst= 2997 mp)” 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
14.Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;  

Prezintă: Goga Elena, consilier juridic; 
15. Întrebări şi interpelări. 

Dau cuvântul dnei.secretar pentru a supune la vot procesele-verbale.” 
Dna.secretar:”Supun la vot următoarele procese-verbale: 

- procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 martie 2018. 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; 
- procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 18 aprilie 2018. 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, 
- procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26 aprilie 2018. Dacă sunt propuneri de modificări, 
completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu, cine este pentru, 
împotrivă se abţine cineva? 12 voturi pentru şi 2 abţineri (dl.Bogdan Gabriel şi dna. Duţoiu Tonioara, 
deoarece nu au participat la şedinţa de consiliu). 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu 
sportivei Ilinca Şandru pentru rezultatul obținut  la Campionatul Naţional de Karate Tradiţional, grupa 
Juniori I. 

Doamna preşedintă dă citire proiectului de hotărâre. 
Este invitat dl.Primar de către dna.preşedintă să o felicite pe campioana noastră să-i înmâneze 

florile şi premiul stabilit de Consiliul local. 
Dl.Primar:”Felicitări şi să aduci cât mai multe premii aşa cum ne-ai obişnuit de-a lungul 

anilor.” 
Dl.Toader:”Felicitări Ilinca şi să ne aduci cât mai multe trofee.”  
Dna.Grădinaru: „Am invitat-o pe domnişoara Ilinca Şandru să o premiem în cadru festiv, 

pentru că este un bun exemplu de promovare a oraşului nostru. Îţi dorim cât mai multe medalii şi 
diplome, îl felicit în numele Consiliului Local pe dl.antrenor şi îi mulţumim pentru munca depusă şi în 
continuare să ne surprindă cu asemenea rezultate. ” 
 Dl.Primar:”Pentru cei care nu ştiu ce înseamnă karate, vă spun că am practicat acest sport timp de 
4 ani şi am fost coleg cu dl.antrenor. Acest sport înseamnă autoaparare, autodisciplină, deoarece acest 
lucru face şi dl.antrenor cu copiii, îi disciplinează şi îi fortifică pentru viaţă. Această fată nu este bună 
numai la karate, ea practică şi handbalul unde are rezultate foarte bune. Acest sport se practică mult 
mai uşor în zilele noastre, pe timpul comunismului ne antrenam pe dealuri, deoarece eram consideraţi 
a face parte din secte şi am fost cercetaţi. Dl.antrenor Manea întotdeauna a avut rezultate frumoase. 
Actualul consiliu este singurul care a apreciat munca acestui antrenor şi a copiilor de care se ocupă. 
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Într-un alt mandat, eram consilier şi alături de alţi colegi consilieri am premiat rezultatele obţinute la 
învăţătură de elevii din oraşul Breaza. Pentru premiul acordat acestui copil, mulţumesc Consiliului 
Local, deoarece cum susţineţi acum sportul în Breaza nu s-a mai întâmplat de ani mulţi. Poate să 
confirme dl.antrenor, cum solicitam câte doi lei să ducem copiii la antrenamente sau la meciuri în 
Bucureşti. Vă felicit domnilor consilieri şi să dea Dumnezeu să vă ţină obiceiul, bravo domnului 
antrenor şi bravo Ilinca, la cât mai multe rezultate.” 
 Dl.Manea:”Cred că vă amintiţi faza de la Măgureni când am spus, mă jur că nu mai joc cu 
asemenea echipe. O să joc cu cele mai tari echipe din ţară.” 
 Dl.Vintiloiu:”Dar ce aveţi cu Măgureni?” 
 Dl.Primar:”Sandu, am fost cu copiii la Măgureni şi după meci când am ieşit afară niciunul dintre 
noi nu mai avea telefon. Ce să-ţi spun mai mult?” 
 Dl.Manea:”Karate tradiţional este mai mult decât sport este o disciplină a autoapărării. Când spun 
autoapărare nu mă gândesc la lupta contactelor fizice cu diverşi oamnei, autoapărare înseamnă lupta 
contra sentimentelor malefice, ură, oboseală care uneori ne domină. În karate trebuie să înveţi că 
indiferent ce se întâmplă tot timpul trebui să faci ceva. Practic karate din 1990, din anul 2003 am 
început să antrenez, în anul 2007 la copii am obţinut locul II pe ţară, în 2010 dl.Nică Justinian m-a 
lăsat pe terenul de sport şi am început să fac handbal. Cu handbalul am pornit de la minus, eram 
începător în handbal şi prima competiţie pe care am avut-o a fost între şcoli şi am luat bătaie de la toate 
şcolile la scor. Spun asta despre cultura care mi-a dat-o artele marţiale. Niciodată nu am cedat 
indiferent de adversarul cu care m-am bătut, indiferent la câte goluri am luat bătaie şi vreau să vă spun 
că echipa de fete junioare IV sunt la turneul final, echipele de minihandbal băieţi şi fete au fost la 
semifinale, iar cu mai multă selecţie se putea ajunge şi mai sus, dar aceasta este percepţia la nivelul 
populaţiei şi acesta este exemplul pe care l-am câştigat în artele marţiale. Felicit Comitetul director al 
Clubului sportiv care se ocupă de toate disciplinele sportive  şi sper ca în continuare să colaborăm şi să 
formăm acea echipă antrenor-conducerea clubului-părinte. Vă mulţumesc! Mai am ceva de adăugat, 
toate performanţele mele le-am obţinut cu copiii din Breaza. Îmi place să lucrez cu copii din acest oraş, 
chiar dacă uneori am avut anumite obstacole. Am avut oportunităţi să plec, dar nu am facut-o, sunt 
foarte ataşat de Breaza.” 
 Dra.Ilinca Şandru:”Vă mulţumesc pentru premiul acordat, vom încerca să aducem rezultate cât 
mai bune şi sper că ne veţi sprijini pe mine şi echipa mea în concursurile viitoare.” 
 Dl.Toader:”În calitate de preşedinte al Comitetului director doresc să mulţumesc Consiliului Local 
şi dlui.primar pentru sprijinul acordat, tuturor domnilor consilieri pentru că dorim să facem lucruri 
bune. Îl informez pe dl.consilier Florin Cîrtoaje că şi la handbal, dar şi la fotbal până în momentul de 
faţă să avem 6 jucători din Breaza. Fetele de la minihandbal care dl.profesor va merge cu ele la turneul 
final sunt brezence. Vă mulţumesc şi să dea Dumnezeu să avem rezultate şi mai bune.” 
  Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate.  
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe 
anul 2017; 

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 privind aprobarea contului de 

execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, pentru anul financiar 2017; 
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 trecerea din domeniul 

public în domeniul privat al oraşului Breaza a unui bun mobil pentru scoaterea din funcţiune în 
vederea valorificării şi, după caz, casării acestuia; 

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; 
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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 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul 

public al oraşului Breaza a unui teren; 
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 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare 
pe raza 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 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 

39/18.04.2018 privind aprobarea organizării, statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Centrului Cultural „Ion Manolescu” 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 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte 

de închiriere pentru terenuri aparţinând domeniului public/privat al oraşului Breaza; 
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.  
Dl.Bercăroiu D:”Dar cei care nu au activitate îi lăsăm să stea cu spaţiile acelea goale? Sunt 

două spaţii, Munteanu Crina PF şi Tătaru Maria, nu am vazut activitate. Poate sunt crescători care vor 
să închirieze.”  

Dna.secretar:”Dacă nu mai aprobaţi prelungirea atunci trebuie eliberat terenul. Dacă se poate, 
deoarece pe partea dreaptă sunt toate prinse între ele.” 

Dl.Cîrtoaje:”Nu înţeleg de ce trebuie să prelungim contractele în lipsă.” 
Dna.Goga:”Sunt cereri scrise de prelungire a acestor contracte şi cred că daca dvs.ati fi solicitat 

prezenţa acestora în şedinţa de consiliu i-am fi invitat.” 
Dl.Bercăroiu Cătălin anunţă că nu participă la vot. 
În comisii s-a propus ca durata contractelor să fie de 5 ani. Este supusă la vot această 

propunere: 12 voturi pentru, o abţinere (dl.Cîrtoaje F.) şi dl.Bercăroiu C. nu participă la vot. 
Dl.Cîrtoaje:”M-am abţiunt, deoarece după cum ştiţi sunt înregistrate datorii ... cu valori foarte 

mari. Din punctul meu de vedere, ca să pot să am un control asupra unei societăţi care înregistrează 
datorii, prelungirea contractului să se realizeze nu anual, dar o dată la doi ani. În momentul în care 
firma respectivă înregistrează datorie la primărie pentru orice alt motiv, în momentul în care vine să 
reînnoiască contractul îl pot obliga să-şi plătească datoria. Dacă îi fac contract pe 5 ani poate să 
înregistreze datorie pe toată această perioadă, în ultimul an poate să o închidă şi rămâne cu datorie.” 

Dna.Grădinaru:”Domnu consilier, contractul de închiriere este una, licitaţia unde trebuie să aibă 
certificatul de înregistrare fiscală este alta.” 

Dl.Cîrtoaje:”Este aceeaşi societate.” 
Dna.Grădinaru:”Dacă el şi-a plătit chiria, nu pot să mă opun să fac o prelungire. Contractul este 

un act bilateral. 
Au achitat toate firmele sumele ce constituie datorii la bugetul local?” 
Dna.secretar:”Da, mai are datorii numai SC Lac de Verde Golf SRL.” 
Domnul Vintiloiu Alexandru este chemat de urgenţă la serviciu, dar anunţă că este de acord cu 

toate punctele ce urmează pe ordinea de zi. 
În urma discuţiilor purtate, doamna preşedintă propune membrilor consiliului ca acest proiect 

să se voteze pentru fiecare societate în parte: s-a votat în unanimitate. 
1. SC GRANT SERV SRL – s-a votat în unanimitate; 
2. CAZAN NADIA II – s-a votat în unanimitate; 
3. SC ASBER SRL – 13 voturi pentru (dl.Bercăroiu Cătălin nu participă la vot); 
4. SC COMBIG IMPEX SRL  – s-a votat în unanimitate; 
5. MUNTEANU CRINA PF- 13 voturi pentru şi o abţinere dl.Bercăroiu Dragoş; 
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6. SC TRATUS SRL – s-a votat în unanimitate; 
7. URZICĂ VIOREL PF– s-a votat în unanimitate; 
8. PUCHEANU FLORIN PF – s-a votat în unanimitate; 
9. TĂTARU MARIA PF- 13 voturi pentru şi o abţinere dl.Bercăroiu Dragoş; 
10. SC ALEXIS IMPEX SRL– s-a votat în unanimitate; 
11. SC AUDDIO GEORGE STUDIO SRL– s-a votat în unanimitate; 
12. SC LORO PROD SRL– s-a votat în unanimitate; 
13. SC STRANGER SERV SRL– s-a votat în unanimitate; 
14. BANGĂLĂ GHEORGHE PF– s-a votat în unanimitate; 
15. SC LAC DE VERDE SRL – se votează cu condiţia ca această societate să plătească datoria 

până la data de 4 iunie 2018. În caz de neplată se reziliază contractul. 
Dl.Bercăroiu D:”Vreau ca aceste gherete în care crescătorii îşi  vând brânza să  

plătesc curentul electric şi apa. La 113 lei/lună nu mi se pare normal să folosească apa şi curentul 
electric din piaţă. Ei lucrează pe societăţi şi îşi desfăşoară activitatea pe carnet de producător. Poliţia 
locală să-şi facă datoria.” 

Dl.primar:”Referitor la SC Lac de Verde Golf, probabil că nu au fost înştiinţaţi.” 
Dna.Grădinaru:”Domnule primar, chitanţă de vorbă nu-mi dă nimeni. Orice înştiinţare se face 

în scris cu confirmare de primire. Ştiţi că din 25 mai a intrat în vigoare regulamentul UE de 
protecţie a datelor cu caracter personal şi acolo trebuiesc făcute notificări către furnizori şi către 
clienţi în care să-i spun în ce scop îi folosesc datele. În situaţia noastră la contract, la factură este o 
obligaţie legală şi dacă doreşte factură trebuie să-mi dea datele, iar în situaţiile celelalte trebuie să-i 
iau consimţământul.” 

Dl.Primar:”Doamna preşedintă, funcţionarii publici şi-au făcut daoria si au trimis înştiinţări 
unde trebuia.” 

Dna.Grădinaru:”Au confirmarea? Dacă o au sunt scăpaţi de orice problemă. Pentru SC Lac de 
Verde, cine este de acord pentru prelungirea contractului cu menţiunea că până în data de 4 iunie 
2018 trebuie să-şi achite integral obligaţiile restante? În caz contrar contractul nu se prelungeşte. S-
a votat în unanimitate.” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: 13 voturi pentru, dl.Bercăroiu Cătălin nu participă 
la vot. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 
nr.31/29.03.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Oraşului Breaza; 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.  
Dna.secretar:”Cu precizarea că la art.1 trebuie prevăzut Drm. şi nu Drum.” 
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 acordul Consiliului 

Local Breaza pentru realizarea unor demersuri în vederea cumpărării de către Oraşul Breaza a unei 
suprafeţe de teren; 

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 stabilirea unor măsuri în 

vederea extinderii reţelei de alimentare cu gaze naturale pe raza 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 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobare PUZ - 

Schimbare parţială destinaţie teren din zona căi de comunicaţii în zona mixtă locuinţe şi instituţii şi 
servicii şi modificare reglementări urbanistice pentru amplasare bloc locuinţe pentru tineri (Sst= 2997 
mp)” 

Dl.Primar prezintă expunerea de motive.”A fost aprobat PUZ-ul la Consiliul Judeţean cu un 
amendament. Să nu se pună tablă lindab ci tablă zincată.” 

Dna.preşedintă precizează că la art.3 trebuie înlocuit biroul UAT cu compartimentul UAT. 
Aceeaşi modificare şi la art.4. 
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Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa 

adresată Consiliului Local Breaza;  
Doamna Toader prezintă adresa formulată de dna.Dumitrescu Florica, prin care solicită 

cumpărarea terenului de sub construcţie. 
„Ştiţi bine că dna.Dumitrecu Florica de are concesionat terenul de sub spaţiu comercial din 

Breaza, str.Ocinei, nr.2Bis a solicitat cumpărarea acestui teren. Informarea pe care v-am prezentat-o 
este de a vă da avizul în vederea demarării procedurii vânzării acestui teren, respectiv achiziţionare 
evaluator ANEVAR. Cadastru aveam pentru terenul respectiv şi acum dacă sunteţi de acord vom 
achiziţiona evaluator.” 

Dna.Grădinaru:”În şedinţele de comisii când a fost prezentată această informare ştiu că nu aţi 
fost de acord, iar acum nimeni nu spune nimic. Tot la comisii dl.Cătălin Bercăroiu a făcut precizarea 
că terenul respectiv face parte din Parcul Brâncoveanu. Din aceste considerente voi supune la vot 
demararea procedurii privind vânzarea terenului. Toţi membrii consiliului s-au abţinut. 

Dna.Goga prezintă sentinţa civilă prin care dra.Nadia Stanciu a câştigat procesul împotriva 
PSD Prahova. 

Dna.Grădinaru:”În şedinţa de comisii am precizat că noi, Consiliul local nu suntem îndreptăţiţi 
să facem recurs, deoarece noi am fost cei care am pus în aplicare un ordin al prefectului. În consecinţă 
Consiliul local nu va formula răspuns: s-a votat în unanimitate.” 
-   adresa nr. 43/11.05.2018 Bercăroiu Sorina – Consiliul nu este de acord cu solicitarea, motivat 
de faptul că terenul face parte din domeniul public al oraşului Breaza; 
- adresa nr.45/16.05.2018 Ghiauş Carmen - amplasarea unui indicator parcarea interzisă, nu se 
impune a fi montat în zona solicitată de dvs., deoarece conform prevederilor Codului rutier   
staţionarea şi/sau oprirea în intersercţii sunt interzise; 

- adresa nr.6966/09.05.2018 – Hristu Lucia - vom solicita firmei care a executat  
lucrarea de canalizare pe strada Ocinei., să ia măsurile ce se impun în vederea refacerii acestui tronson 
cât mai urgent. 
  În ceea ce priveşte amplasarea unui indicator de reducere a vitezei, acesta nu se impune a fi 
montat în zona solicitată, deoarece potrivit art.49 alin.(1) din OUG nr.195/2002 privind  circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, modificată şi completată, limita maximă de viteză în localitate este de 
50 km/h. 
 Cu privire la reabilitarea şi modernizarea străzii prin construirea de trotuare, vom avea în 
vedere încheierea unui parteneriat cu Consiliul Judeţean Prahova ( această stradă are statut de drum 
judeţean), însă numai după ce vor fi finalizate şi recepţionate lucrările la reţelele de infrastructură (apă 
şi canalizare). 
- Adresa formulată de cetăţenii str.Căprioarelor prin care solicită montarea unui indicator „drum 
înfundat” – de acord cu iniţierea proiectului de hotărâre. 

Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Întrebări şi interpelări. 
Dl.Voicu:”Vreau să vă informez că Spitalul de Boli Pulmonare a obţinut o sponsorizare de 100 

milioane lei vechi. Cu ajutorul acestei sponsorizări s-a achiziţionat un spirometru şi consider că este un 
lucru foarte bun pentru spital şi bugetul acestuia. Se poartă din nou discuţii pentru obţinerea unei alte 
sponsorizări şi achiziţionarea unui ecograf. Conducerea spitalului, mă refer aici la dl.manager şi 
dna.director au fost chibzuiţi, cumpătaţi în ceea ce privesc investiţiile şi cheltuielile. Referitor la 
angajările de la spital, au fost angajate două asistente şi au participat 11 candidaţi. Pentru postul de 
infirmier s-a prezentat o singură persoană şi a fost admisă. În acest moment sunt 72 de persoane 
angajate la spitalul Breaza.” 

Dna.Grădinaru:”Referitor la conducerea Spitalului de boli Pulmonare se cunoaşte o diferenţă 
totală între vechea conducere şi noua conducere. S-a realizat spitalizarea de o zi care va aduce venituri 
proprii. Exista ecograf care nu a fost folosit niciodată, dar la care lipsea o piesă, iar acum dacă se va 
achiziţiona un ecograf va fi un lucru foarte bun. Acea zicală că omul sfinţeşte locul, acolo se vede din 
plin.” 
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Dl.Primar:”La acest sfârşit de săptămână am fost în localitatea înfrăţită cu Breaza, Nisporeni. 
Deplasarea s-a realizat din bani proprii. Am fost însoţit de reprezentanţii fiecărei organizaţii politice de 
la nivelul oraşului Breaza, cu excepţia celor de la ALDE care nu au putut să meargă. Am asistat la 
înfrăţirea Consiliului Nisporeni cu Consiliul Judeţean din Ialomiţa. Am participat la Ziua oraşului şi la 
activităţi prilejuite de 400 de ani de atestare documentară a oraşului Nisporeni. Ca o concluzie, nu sunt 
pregătiţi să se unească cu noi, nu sunt pregătiţi să intre în Uniunea europeană.” 

Dl.Voicu:”Foişorul din parc are găuri în acoperiş şi aş dori să ştiu dacă-l puteţi repara.” 
Dl.Primar:”S-a modificat legea achiziţiilor publice şi sper să fie pusă în aplicare cât de curând 

în sensul că îţi permite până la 10.000 lei să achiziţionezi pe cine vrei tu. Pe acoperişul acestei clădiri 
trebuie înlocuită şindrila.”  

Dl.Bercăroiu D”1. Pe strada Miron Căproiu, în dreptul fostului dispensar era o bancuţă şi acum 
nu mai este; 

Dl.primar:”A mers managerul la firma dlui Chivu şi i-a promis că îi dă o bancă. 
Dl.Bercăroiu D”2.Le-aţi promis cetăţenilor de pe strada Tudoseşti griblură şi nu le-aţi dus; 
Dl.primar:”Am dus pe str.Tudoseşti, dar vă rog să mă credeţi că pentru acestă griblură am 

foarte multe solicitări.” 
B.D.”3. La intersecţia str.Colonel Popovici cu str.Victoriei a fost o troiţă unde era captată apa 

sulfuroasă, iar acum acel spaţiu este gol. Mă gândeam să facem un spaţiu de repaus, de odihnă, că sunt 
persoane vârstnice care se plimbă şi ar avea nevoie acolo de o pompă cu apă şi de două bancuţe pe care 
să se odihnească. 

4. La intrare în parc, firma care are amplasat acel chioşc de ziare a dorit şi amplasarea unui 
panou publicitar. Acum au amplasat doua automate de cafea, cui au cerut aprobarea? 

5. Pe aleea din parc este un copac uscat şi cred că ar trebui tăiat. Se plimbă copii prin parc şi 
când bate vântul să nu le cadă în cap. Cred că cei de la electrica ne+ar putea ajuta cu nacela, să vină să-
l taie. 

Dl.primar:”Acel asfalt turnat în parc are o grosime mică şi mă gândesc că dacă bagăm nacela 
acolo nu am putea distruge aceea alee?” 

Dl.Bercăroiu D”Aş putea aduce un baiat care se leagă cu un ham cum sunt alpiniştii şi taie acea 
creangă din copac. Se poate?” 

Dl.primar:”Nu, deoarece trebuie tăiat o jumătate de copac.” 
Dl.Bercăroiu D”: Dar dacă pică şi omoară un copil?” 
6. Cei de la blocuri, din vecinătatea parcului reclamă că se aruncă foarte multe gunoaie, de 

diverse persoane şi ar trebui să se ia o măsură. În hotelul din parcul Brâncoveanu este un adevărat 
dezastru, cred că ar trebui să luaţi legătura cu administratorul.” 

Dl.Cîrtoaje:”Adresă către Uzin Internaţional să-şi facă curăţenie.” 
Dl.Bercăroiu C:”Domnule primar, pe str.Colonel Popovici am observat că s-a reparat 

canalizarea şi acum se toarnă asfalt. La intrarea pe str.Victoriei, la intersecţie cu str. Col.Popovici este 
o gură de canal şi în jurul ei numai găuri. Dacă tot vin să toarne asfaltul să pună şi în aceste găuri.” 

Dl.Postelnicu:”1.Iluminatul nu funcţionează pe timp de noapte la pasarela de la Podu Vadului. 
2.cetăţenii de pe strada Caraiman întreabă dacă se rezolvă presiunea la apă.” 
Dl.Toader:”Domnu primar, felicitări pentru asfatul care s-a turnat în Breaza. Când se realizează 

marcajul, deoarece cetăţenii nu mai ştiu nici unde sunt trecerile de pietoni.” 
Dl.primar:”Se va realiza acel marcaj, dar trebuie să treacă cel puţin 5 zile de la turnarea 

asfaltului.” 
Dl.Oprescu:”Realmente vă reamintesc că de fiecare dată când vin la şedinţă, pe drum mă 

gândesc ce să le mai spun oamenilor despre adevârul din primărie.Astăzi de exemplu, mi-am propus să 
vă spun nişte constatări ale mele. A fost şi Paştele şi s-a gândit PSD-ul să ne trimită nişte felicitări. A 
băgat mâna în puşculiţa de partid care este doldora de cotizaţii şi ne-a făcut nişte felicitări. Mulţumesc 
PSD-ului din suflet pentru aceste felicitări. În altă ordine de idei, am constatat că lucrăm cu marfa 
clientului întotdeauna că burta n-a trecut peste curea la dl.Richea, de unde rezultă că mielul de Paşte 
din bătătură nu a fost suficient de gras. Pe viitor să nu se mai întâmple o astfel de problemă, gândindu-
ma totuşi la mimoza care a venit cu 64 de kg şi a plecat cu 96 kg după 14 ani. Constat că tradiţia se 
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păstrează. Să revenim la dl.Richea, că data trecută a spus că avem mafie. Păi noi de ce să nu avem 
mafia noastră vorba grecului? Toate popoarele au mafia lor, să o avem şi noi pe a noastră, dar un lucru 
bun a spus: cine este capo del tuti capi, asta nu ne-a mai spus. Omerta funcţionează de pe vremea lui 
Mărăcineanu. Tăcere totală în castelul de aur al primăriei. 

La minutul  01:23 s-au purtat discuţii în contradictoriu care nu pot fi consemnate: 
Doamna preşedintă declară închisă şedinţa de consiliu de astăzi 31 mai 2018. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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