Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza desfăşurată în data
de 30.08.2018 cu 13 voturi pentru şi o abţinere.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 26 iulie 2018, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.262/20.06.2018 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, Consilierul juridic al
Consiliului Local – dna. Elena Goga și Șef Serviciu APL - dna.Geanina Toader.
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 26 iulie 2018.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 16 consilieri, din totalul de 17,
lipseşte: dra.Bran Alexandra.
La şedinţa Consiliului Local Breaza participă şi cetăţeni ai oraşului.
Dl.Meseşeanu:”Vă informez că mai avem patru proiecte de hotărâri şi supun la vot introducerea
acestora pe ordinea de zi. 15 voturi pentru şi 1 împotrivă (dl.Cîrtoaje F.).
Este supus la vot proiectul ordinii de zi: 15 voturi pentru şi 1 împotrivă (dl.Cîrtoaje F.), în
următoarea formă.
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului de Boli Pulmonare Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
3.
Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.48/31.05.2012 privind
stabilirea taxelor pentru utilizarea obiectivului “ Teren de minifotbal şi clădire administrativă”,
proprietate publică a oraşului Breaza situat în Breaza, pct. “Groapă”
Iniţiatori: Toader Aurelian, Bogdan Gabriel, Bercăroiu GheorgheDragoş, Voicu Iulian şi Postelnicu Ovidiu, consilieri locali;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor NOTĂ CONCEPTUALĂ
şi TEMA DE PROIECTARE, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI),
pentru investiţia “LUCRĂRI DE MODERNIZARE ŞI REABILITARE BLD.EROILOR, ORAŞ
BREAZA”
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2018 ;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice locale/instituţiilor publice din
subordine;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
“Refacere 0,635 km străzi LOT 7 – Strada Orizontului – punct Bran;
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Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
8. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Breaza pentru demararea procedurilor
necesare în vederea achiziţionării unui imobil (teren);
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de înc iriere asupra terenului proprietate
public a oraşului Breaza, situate în Breaza, str.Victoriei, fn, noului proprietar al construcţiei amplasată
pe acesta;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a izlazului din Pct.
Padina – Podu-Corbului, proprietate privată a oraşului Breaza ;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.8633/08.09.2015,
modificat şi completat prin acte adiţionale;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza;
Iniţiator: Membrii Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Breaza;
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Orăşenesc
“Tricolorul” Breaza a unor bunuri imobile, proprietate public a oraşului Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
14. Proiect de hotărâre privind reglementarea folosinţei terenului de fotbal şi a terenului de
minifotbal de către Asociaţia Club Sportiv Viitorul Fortuna Breaza şi completarea HCL nr.48/2012;
Iniţiatori: Toader Aurelian, Bogdan Gabriel, Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, Voicu Iulian şi Postelnicu
Ovidiu, consilieri locali;
15. Prezentarea raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în condiţiile
Legii nr.448/2006, în semestrul II al anului 2017;
Prezintă: Toader Geanina, Şef Serviciu APL.
16. Informare privind activitatea CSO Tricolorul Breaza, desfăşurată în perioada august 2017 –
30 iunie 2018;
Prezintă: Toader Aurelian, Preşedintele SCO Tricolorul Breaza.
17.Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;
Prezintă: Goga Elena, consilier juridic;
18. Întrebări şi interpelări.
Dl.Meseşeanu:”Dau cuvântul dnei.Toader Geanina pentru a supune la vot procesul-verbal.”
Dna.Toader:”Supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 iunie 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
Dl.Meseşeanu:„Înainte de a intra pe problemele supuse ordinii de zi, vă solicit acordul de a-i da
cuvantul dnei.Niţă Ramona, Directorul CNIPT Breaza.”
Dna.Niţă:”Am venit astăzi în faţa dvs., pentru a vă invita să participaţi la „Festivalul de arte de
la Breaza, din perioada 27.07.2018-05.08.2018. Deschiderea oficială a festivalului va avea loc maine
la ora 12.00 în sala Amfiteatru din cadrul primăriei. Va aştept cu mare drag! Nu în ultimul rând, aş dori
să-i mulţumesc dlui.consilier Dragoş Bercăroiu pentru sprijinul acordat cu ocazia desfăşurării
evenimentului „Cu bicicleta la Breaza”.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza;
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Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Dl.Ilie Colorian-Managerul Spitalului de Boli Pulmonare prezintă expunerea de motive.
Dl.Cîrtoaje:”În susţinerea dvs.aţi precizat că la spitalul pe care îl conduceţi nu este niciun
medic din Breaza. Ştiţi că ar fi şi nu doreşte să ocupe un post în cadrul spitalului?”
Dl.Colorian:”Nu.”
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 rectificarea bugetului
local pe anul 2018;
Dna.Goga precizează faptul că această rectificare vizează următoarele aspecte:
- Prin contractele de sponsorizare, dl.Barabas Arcadie se angajează să pună la dispoziţia
primăriei suma de 10.000 lei pentru achiziţionare piatră spartă şi traverse;
- Prin adresa nr.335/09.07.2018, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” solicită
transfer de credite în cadrul aceluiaşi capitol de la un alineat la altul;
- Prin adresa nr.190/19.07.2018, CSO Tricolorul Breaza solicită suplimentarea subvenţiei cu
suma de 160.000 lei. Solicitarea nu poate fi soluţionată favorabil, dar va rămâne în atenţia
autorităţilor publice locale pentru o rectificare viitoare.
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 completarea HCL
nr.48/31.05.2012 privind stabilirea taxelor pentru utilizarea obiectivului “ Teren de minifotbal şi
clădire administrativă”, proprietate publică a oraşului Breaza situat în Breaza, pct. “Groapă”
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl.Preşedinte:”În şedinţa de comisii, în urma discuţiilor avute pe marginea proiectului privind
reglementarea folosinţei terenului de fotbal şi a terenului de minifotbal de către Asociaţia Club
Sportiv Viitorul Fortuna Breaza şi completarea HCL nr.48/2012, s-a venit cu anumite modificări
care schimbau fondul proiectului, fapt ce a determinat iniţierea unui nou proiect prin care să fie
stabilite taxele de utilizare a acestuia.
Prin proiectul prezentat se doreşte completarea HCL nr.48/31.05.2012 privind stabilirea taxelor
pentru utilizarea obiectivului „Teren de minifotbal şi clădire administrativă”, proprietate publică a
oraşului Breaza situat în Breaza, pct.”Groapă”, prin introducerea unui nou alineat, alin.(4), cu
următorul cuprins:
“(4) Asociaţiile constituite conform OG nr.26/2000, cu sediul în oraşul Breaza beneficiază de
reducerea taxelor prevăzute la art.1, după cum urmează:
- 30 lei/oră pe perioadă de zi;
- 40 lei/oră pe perioadă de noapte.”
Dl.Toader Aurelian, Preşedinte al comitetului director îi invită pe reprezentanţii Asociaţiei
Club Sportiv Viitorul Fortuna Breaza, să participe la şedinţa care va avea loc luni 30 iulie 2018, ora
17:00.
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 aprobarea fazelor NOTĂ
CONCEPTUALĂ şi TEMA DE PROIECTARE, în vederea elaborării documentaţiei tehnicoeconomice (faza DALI), pentru investiţia “LUCRĂRI DE MODERNIZARE ŞI REABILITARE
BLD.EROILOR, ORAŞ BREAZA”;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2018;
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 aprobarea organizării şi
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice
locale/instituţiilor publice din subordine.
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, iar în
cadrul comisiilor s-a formulat următorul amendament:„...studii superioare/medii”.
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Este supus la vot amendamentul: 11 voturi pentru şi 5 abţineri (Cîrtoaje F., Duţoiu T.,
Grădinaru A., Munteanu I. Şi Toader A.).
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat: 11 voturi pentru şi 5
abţineri (Cîrtoaje F., Duţoiu T., Grădinaru A., Munteanu I. Şi Toader A.).
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 7 – Strada Orizontului – punct
Bran;
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 privind acordul
Consiliului Local Breaza pentru demararea procedurilor necesare în vederea achiziţionării unui imobil
(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 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea
dreptului de închiriere asupra terenului proprietate public a oraşului Breaza, situat în Breaza,
str.Victoriei, fn, noului proprietar al construcţiei amplasată pe acesta;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl.Bercăroiu Cătălin nu participă la vot.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 15 voturi pentru.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin
atribuire directă a izlazului din Pct. Padina – Podu-Corbului, proprietate privată a oraşului Breaza ;
Dl.Bercăroiu D.”Ştiţi bine că la şedinţa de comisii s-a stabilit ca membrii Comisiei agricole să
se deplaseze în teren, în cartierul Podu Corbului, unde acest izlaz este aferent cartierului. Am luat
legătura cu un număr de 9 crescătorii de animale din acest cartier, am constatat că există 11 vaci şi
cetăţenii din acest cartier sunt nemulţumiţi de faptul că se doreşte atribuirea directă a izlazului către o
altă persoană care deţine 39 de capre şi o vacă. În discuţiile cu crescătorii i-am îndrumat să depună o
cerere la Consiliul Local, să solicităm compartimentului agricol să verifice dacă vacile sunt trecute în
rol, dar şi către Direcţia Sanitar Veterinară Prahova dacă sunt înscrişi în RNE. Consider că ar trebui
să ţinem cont de aceşti oameni care au un număr foarte mare de animale şi atribuind unei singure
persoane vor fi nemultumiri. Concluzia comisie pentru agricultură este, de a nu fi de acord cu această
atribuire directă.”
Dl.Toader:”Pentru cei care au solicitat pentru caprine, nu se încadrează în suprafaţa
existentă.”
Dl.Bercăroiu D.”Din cate am înţeles de la acei cetăţeni, fratele tău când avea închiriată
această suprafaţă de teren nu permitea intrarea altor animale să păşuneze.”
Dl.Neagu:”Fratele meu îi lasa să păşuneze. Aţi venit acolo şi cred că trebuia să fim anunţaţi să
participăm şi noi.”
Dl.Bercăroiu D.”Izlazul fiind aferent acestui cartier trebuie să păşuneze animalele tuturor
crescătorilor din zonă. Aceleaşi probleme le întâmpinăm şi în punctele Davideşti şi Surdeşti din
Valea Târsei, în Podu Vadului şi inclusiv în Belia.”
Dl.Neagu:”Ştiţi că noi am muncit foarte mult pe acest izlaz.”
Dl.Bercăroiu D.”Trebuie să ne gândim la toţi crescătorii din oraş.”
Dl.Neagu:”Aşa a fost înţelegerea, ca toţi oamenii care au animale să păşuneze acolo.”
Dl.Bercăroiu D.”Cu permisiunea dvs. domnule primar, ar trebui să ţinem o şedinţă cu toţi
crescătorii din zonă, dumnealor să-şi desemneze o persoană căreia să-i poată fi atribuită această
suprafaţă de teren şi mai apoi să le permită păşunerea pe izlaz.”
Dl.Primar:”Dumneavostră în comisia constituită de Consiliul Local aţi atribuit loturi de teren,
chiar şi izlazul din Ograda, cu condiţia ca acel crescător caruia i-a fost atribuit izlazul să permită
intrarea şi a altor animale deţinute de crescătorii din zonă. Pe celălalte izlazuri Zănoaga, Padina,
Davideşti, Surdeşti nu s-a realizat această atribuire, deoarece au fost descoperite anumite probleme.
Domnii prezenţi aici au depus cereri din primăvară. Dacă noi lăsăm acum de-a valma, toată lumea
intră şi păşunează pe izlaz fără să plătească nimic. Noi nu mai putem să învoim şi să dăm unei
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singure persoane sa păşuneze, de aceea voiam să se constituie acele asociaţii. În cazul în care nu veţi
aproba acest proiect, de la anu va trebui să atribuiţi aceste terenuri asociaţiilor. Comisia dvs.să mergă
în toate zonele oraşului, să adune toţi crescătorii de animale şi să le spună aceste lucruri (de la anu nu
mai intră nimeni cu vaca pe izlaz dacă nu este intr-o asociaţie). Până la data iniţierii acestui proiect de
hotărâre nu a mai existat o altă cerere şi dvs.aţi aprobat cererile acestor persoane în vară când le-aţi
atribuit acest teren. Dacă dvs.aţi fost acolo şi aţi purtat discuţii şi cu alte persoane, propun amânarea
proiectului de hotărâre până la clarificarea problemelor. Gândiţi-va că aceste lucruri trebuie
clarificate cât mai repede, deoarece dacă se va duce poliţia locală în control aceste persoane vor primi
amendă că păşunează terenul primăriei fără a avea un act la mană. Ştiţi că în amenajamentul pastoral
pe care dvs.l-aţi votat sunt prevăzute anumite obligaţii, să cureţe terenul, să-l însămânţeze, să-l
fertilizeze, etc. Mergem împreună, discutăm cu oamenii şi vedem care cum ia, deoarece trebuie să
permită şi celorlalţi să păşuneze, probabil printr-un act la notariat. Dacă-l încalcă i se reziliază
contractul.”
Dl.Bercăroiu D:”Ştiţi discuţia care am avut-o cu doamna director de la Direcţia Agricolă
Prahova, care ne-a propus să constituim o asociaţie la nivelul oraşului şi toţi cei care învoiau în anii
trecuţi să intre în această asociaţie şi pe fiecare trup, noi avem 16 izlazuri, să identificăm în fiecare
zonă câte-un lider, pentru că toate persoanele care deţin o vacă nu pot depune cereri pentru subvenţie.
Nici dl.Neagu nu poate depune, deoarec trebuie să aibă minim 50 de capre. Ca să evităm discuţiile,
aceasta este tradiţia la Breaza. Vă dau ca exemplu izlazul Davideşti, sunt 22 de vaci, iar în
amenajamentul pastoral pe care Direcţia agricolă cu Prefectura l-a executat sunt stipulate anumite
clauze şi pe acel teren nu putem veni cu mai mult de 6-7 vaci. Starea solului este de proastă calitate,
masa furajeră este cum este şi atunci trebuie să intervenim cu înfrăşare a solului, curaţenia de arbuşti
şi de mărăcini. Având aceste obligaţii, împreună cu dl.primar venim în teren şi vedem ce avem de
făcut.”
Comisia pentru agricultură – aviz nefavorabil.
Dl.primar:”Cred că trebuie să atribuim unei persoane care să permită şi celorlaţi să păşuneze.
Ca iniţiator propun amânarea proiectului.”
Dna.Grădinaru:” După decesul dlui.Neagu Gabriel, am primit solicitare din partea dumnealor
de preluare a acestui contract.”
Dl.primar:”Fiica lui Neagu Gabriel a depus o cerere prin care ne-a anunțat că nu dorește
preluarea contractului.”
Dna.Grădinaru:”Ce răspuns li s-a dat domnilor? Cum era situaţia înainte, Gabi lăsa şi pe cei
din zonă la păşunat sau nu?”
Dl.Neagu:”Da, îi lăsa.”
Dna.Grădinaru:”Trebuie sa avem în vedere că oamenii aceştia au o investiţie acolo şi rolul
nostru este să-i împăcăm pe toţi cetăţenii oraşului. Trebuie să existe o înţelegere între dânşii pentru că
nu trebuie să lăsăm nici în devălmăşie totul, noi să nu luăm niciun ban şi nici să nu fie întreţinut
terenul.”
Dl.Preşedinte.”Având în vedere că se modifică fondul proiectului, acesta se amână şi va fi
transmis spre analiză compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.”
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului
de închiriere nr.8633/08.09.2015, modificat şi completat prin acte adiţionale;
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
În cadrul comisiilor de specialitate s-au facut propuneri în ceea ce priveşte durata contractului.
Dl.Vintiloiu a propus o durată de 3 ani.
Dl.Voicu:”Avizul comisiilor a fost favorabil, dar mare atenţie la destinaţia acelei cladiri,
deoarece am aprobat ca acolo să fie Centrul European al iei.”
Dna.Goga:”Pentru cauză de utilitate publică contractul se reziliază. Această clauză este
prevăzută în contractul de închiriere.”
Este supusă la vot această propunerea ca durata contractului să fie de 3 ani: 14 voturi pentru şi
2 abţineri (Postelnicu O. şi Voicu I.)
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Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru şi 2 abţineri (Postelnicu O. şi Voicu
I)
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri
privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza;
Dna.Toader dă citire avizului Poliţiei oraşului Breaza. Din cuprinsul acestuia reiese ca pentru
punctul 3 s-a primit aviz nefavorabil.
Dl.Toader:”În ceea ce priveşte strada Putnei, ideea drei.viceprimar a fost foarte bună când a
propus montarea acestui indicator, dar Poliţia oraşului nu a fost de acord cu desfiinţarea acestui
indicator „Stop” în acea pantă. Consider că trebuia montat un indicator „cedează trecerea”, dar dacă nu
s-a solicitat nici dumnealor nu au venit cu propunere în acest sens.”
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Este supus la vot proiectul de hotărâre, cu eliminarea punctului 3: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea în
administrarea Clubului Sportiv Orăşenesc “Tricolorul” Breaza a unor bunuri imobile, proprietate
public a oraşului Breaza;
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl.Toader formulează următoarele amendamente:
1.
terenul de sport (stadion) şi tribună situate în Breaza, str. Republicii, nr. 63,
proprietate publică a oraşului Breaza, situat pe terenul, în vederea organizării și
desfășurării activităților sportive specifice acestuia (competiţii sportive,
antrenamente).
2.
o cameră din clădirea administrativă situată în Breaza, str. Republicii, nr. 63, ce va fi
folosită ca sediu.
(2)Terenul şi tribuna în suprafaţă totală de 9673 mp;
(3) Trei încăperi în suprafaţă totatlă de 68,77 mp sunt.
Al treilea amendament, la art.3, alin.(3):
Prin excepţie de la alin. (1), pentru asociaţiile constituite conform OG nr. 26/2000, cu sediul în
oraşul Breaza, preţul de închiriere este de:
- juniorii mici (6-12 ani)-60 lei/oră;
- juniorii mari (12-18 ani)-90 lei/oră;
- seniorii sau diverse activităţi -120 lei/oră.”
Dl.Vintiloiu:”Dacă-mi amintesc, Curtea de Conturi a spus ca Asociaţia sportivă să aibă
venituri. Dacă dvs.vi le tăiaţi singur, cred că nu-i bine şi ar trebui să le lăsaţi aşa cum au fost înainte.”
Dl.Toader:”Nu stabileşte valoarea veniturilor, Curtea de conturi spune: Comitetul director să ia
măsuri pentru a aduce venituri.”
Sunt supuse la vot amendamentele formulate de dl.Toader: s-a votat în unanimitate.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reglementarea folosinţei
terenului de fotbal şi a terenului de minifotbal de către Asociaţia Club Sportiv Viitorul Fortuna Breaza
şi completarea HCL nr.48/2012;
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-au consemant 16 abţineri.
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Prezentarea raportului privind activitatea asistenţilor
personali desfăşurată în condiţiile Legii nr.448/2006, în semestrul II al anului 2017;
S-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Informare privind activitatea CSO Tricolorul
Breaza, desfăşurată în perioada august 2017 – 30 iunie 2018;
S-a votat în unanimitate.
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Dl.Toader:”Pentru campionatul care începe în luna august la fotbal, seniori. 7 jucători din lot,
faţă de 2 câţi erau anul trecut sunt brezeni. Din cei 7 brezeni, doi au vârsta de 24 şi 26 de ani, iar
ceilalţi 5 sunt între 15 ani şi 17 ani.”
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi: Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa
adresată Consiliului Local Breaza, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
adresa nr.74/09.07.2018 – formulată de Dedu Gabriel – a fost transmisă spre competentă
soluţionare compartimentului de resort din cadrul Primăriei oraşului Breaza;
adresa nr.66/25.06.2018, formulată de Turea Gabriela – va fi avuta în vedere după soluţionarea
litigiului;
- adresa nr.70/28.06.2018 formulată de dl.Mihalache Cătălin, au fost demarate procedurile de
revizuire a RLU.
Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi: Întrebări şi interpelări.
Dl.Voicu:”Aş dori să vă prezint situaţia financiară la 30.06.2018:
A: SOLD LA ÎNCEPUTUTL ANULUI 2018: 284.794 LEI
B. VENITURI INCASATE în perioada 01.01.2018-30.06.2018 = 3.247.189 lei din care:
a. din contractul cu CSA Prahova: 1.641.437 lei;
b.din contractul cu DSP Prahova (pentru plata cheltuielilor de personal cu rezidenţii): 135.297
lei;
c. venituri proprii (analize medicale, radiografii, EKG, spirometrii, ecografii): 18.707 lei;
d.subvenţii de la bugetul local: 314.100 lei;
e. sponsorizări: 21.800 lei;
f. subvenţii pentru cheltuieli de personal din FNUASS: 1.115.848 lei.
C. PLĂŢI EFECTUATE în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 = 3.058.629 lei, din care:
a. cheltuieli de personal: 2.296.128 lei;
b. cheltuieli materiale: 720.160 lei din care cele mai semnificative sunt:
- Utilităţi: 149.146 lei;
- Hrana: 53.828 lei;
- Medicamente: 111.763 lei;
- Materiale sanitare: 25.037 lei;
- Reactivi: 6.725 lei;
- Dezinfectanţi: 16.062 lei;
- Chirie: 99.899 lei;
c. alte cheltuieli: 32.541 lei din care burse – 8297 lei;
d. cheltuieli de capital: 9.800 lei.
D. SOLD LA 30.06.2018: 473.354 LEI;
Angajamentele legale de plată au fost de 96.085 lei reprezentând datorii în termenul legal de
plată către furnizori agenţi economici.
Dl.Bercăroiu D:”Astăzi la ora 10, comisia agricolă s-a deplasat în Podu Corbului unde ne-am
întâlnit cu un grup foarte mare de cetăţeni şi vreau să-l informez pe dl.primar că în faţa şcolii s-a surpat
terenul şi accesul este îngreunat. Cred că ar trebui să asigurăm materialele necesare pentru refacerea
drumului.”
Dl.Primar:”Pe strada Scolii, de la situaţii de urgenţă avem proiect pentru această stradă, a fost
realizat studiu geo, topo şi proiect. Vor veni cu modificare de proiect, ca pe strada Poieniţei maşina de
forat nu are pe ce să se aşeze.”
Dl.Bercăroiu D:”În acest cartier oamenii nu au apă, iar la marginea pădurii sunt trei izvoare
care ar putea fi colectate într-un bazin şi atunci am rezolva problema apei.”
Dl.Primar:”Este singurul cartier din oraş care nu are apă, dar vă informez că există un proiect
de apă pentru această localitate componentă, proiect al Consiliului Judeţean – POIM şi ne-au obligat să
facem din întreaga lucrare şi 10% canalizarea.”
Dl.Bercăroiu D:”Ştiţi că în acest cartier a avut loc un incendiu. Este o familie Vasile în această
zonă care doreşte să ne doneze o suprafaţă de teren pentru amplasarea unui punct PSI, ca persoanele
din zonă să poate să-şi ia în caz de nevoie instinctoare şi tot ce au nevoie. Consider că ar fi necesar în
toate cartierele mărginaşe să avem aceste puncte PSI. În faţa magazinului sunt trei banci deteriorate
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care ar trebui să le reparăm. O altă problemă, dacă tot au fost reînnoite contractele cu SC Floricon,
dorinţa lor este de a achiziţiona pubele.”
Dl.Primar:”S-a semnat contractul cu operatorul regional, licitaţia a avut loc la Consiliul
Judeţean şi a câştigat SC Floricon care a preluat Breaza, Câmpina, Talea, Adunaţi, Proviţa de Sus şi de
Jos, Comarnic. Obligaţia societăţii este de a încheia contracte noi. Foarte mulţi cetăţeni refuză să mai
încheie contracte. După încheierea contractelor, vom vedea câte sunt, noi la uzină mai avem 2400 de
pubele, iar diferenţa este obligată să o asigure SC Floricon. Pubelele care vor fi date de noi se vor
consemna într-un tabel care va cuprinde şi codul inscriptionat pe fiecare pubelă în parte.”
Dl.Bercăroiu D:”În dreptul familiei Aldescu pe strada Victoriei la intersecţia cu strada Colonel
Popovici este un capac de canalizare nemontat corespunzător. Aceeaşi situaţie este şi pe strada Ocinei
în faţa imobilului familiei Mitrea a fost sapat şi urmare ploilor care au avut loc s-a ridicat asfaltul.
Consider că acea lucrare s-a realizat prost. Comisia piaţă, sâmbătă la ora 10 ne vom întruni, vom
verifica activitatea din piaţa oraşului şi vom avea în vedere orarul de funcţionare, contractele care s-au
încheiat.”
Dl.Bercăroiu C:”Doresc să ridic anumite probleme:
1. Marcajul rutier care a fost executat recent. Înţeleg că poliţia are obligaţia de a da anumite
avize, dar cine este administratorul domeniului public şi privat al oraşului? Au trasat linie
continuă în tot oraşul, nu mai poţi face nici stânga, nici dreapta.”
Dl.Primar:”Nu ne-au dat voie să mai executăm marcaj dacă nu solicităm acest
lucru Poliţiei oraşului Breaza.”
Dl.Bercăroiu C:”Nu este posibil să ne batem joc de cetăţeni. Locuitorii din Breaza, care vin din
Câmpina nu mai pot face stânga. La Podu Vadului unde este magazinul lui Horaţiu, nu se mai poate
face stânga, el trebuie sa meargă în Poiana Câmpina să întoarcă maşina. Cred că ar trebui să-l invităm
pe comandantul Politiei oraşului Breaza la şedinţa viitoare de consiliu. La strada Poieniţie intersecţie
cu str.Sunătorii trebuiau să puna indicatorul „Stop”.”
Dl.Primar:”Pe toate străzile reabilitate prin fonduri europene, am cerut Poliţiei oraşului să ne
comunice care sunt indicatoarele care se impun pe acele străzi.”
Dl.Bercăroiu C:”Lucrarile de carosabil, s-a spart strada Sunătorii la intersecţia cu strada Oituz
şi vă rog să mergeţi să vedeţi cum este semnalizată această lucrare. Pe strada Colonel Popovici ştiţi
cumva dacă cei de la SC Distrigaz au de executat vreo lucrare?”
Dl.primar:”Cei de la gaze au o lege, conform căreia pot interveni oriunde şi oricând. Dacă nu
suntem de acord este caz penal.”
Dl.Bercăroiu C:”Au spart strada Colonel Popovici, au făcut vreo 6 găuri pe partea cu dl.Pântea
şi nu le-au mai astupat. Funcţionarii de la urbanism stiu ce s-a spart strada? O altă problemă este strada
Gării. S-a asfaltat şi această stradă, dar nu poţi urca şi coborî la gară din cauza crengilor copacilor care
îţi zgârâie maşina. Ce fac cei de la ISU? Ce fac cei de la urbanism, de la mediu? Cred că ar trebui să
facem într-un fel cu această gară, mai vin turişti din alte colţuri ale ţării şi ne facem de râs. Ar trebui să
facem chetă de la toţi cetăţenii şi să reparăm gara.”
Dl.primar:”Nu putem face nimic fără acordul lor, al celor de la CFR.”
Dl.Bercăroiu C:”Solicităm acordul lor, al celor de la Ministerul Transporturilor. Aţi reparat
podul de la biserică. Foarte bine. Unde credeţi că duceau muncitorii aceia resturile de la acoperiş?
Toată şindrila şi iarba cosită de la biserică au fost aruncate în şanţ. Toţi beţivii aruncă sticlele acolo.
Este un focar de infecţie în centrul oraşului Breaza. Acum doi ani au venit bani pentru alunecarea din
punct Vasilescu. Mai facem ceva?”
Dl.primar:”Consolidarea din punctul Vasilescu are o problemă. Proiectul care s-a făcut când era
dl.Savu era pe o proprietate privată. Autoritatea publică nu poate face investiţii pe proprietate privată.”
Dl.Bercăroiu C:”Coşurile de gunoi din oraş, la fel ca şi în alte oraşe sunt amplasate şi după
aceea sparte. În piaţă la fel, nu avem un coş de gunoi. Revenind la marcajele rutiere, domnii de la
poliţie de ce nu au trasat linie continuă şi la Penny? Şeful Poliţiei oraşului Breaza să vină în şedinţa de
consiliu să ne spună de ce au procedat aşa, de ce au realizat aceste marcaje rutiere cum le-au realizat.”
Dna.Grădinaru:”De cât timp a plecat dl.Savu din primărie?”
Dl.primar:”De un an.”
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Dna.Grădinaru:”Şi de un an nu s-a putut reface proiectul de pe strada 23 August (punct
Vasilescu)? O să fie problemă că nu avem pe unde să ieşim din oraş.”
Dl.primar:”Ce am spus eu, proiectul a fost dat pentru refacere, dar are 16 proiecte în lucru.”
Dna.Duţoiu:”1.Chiar dacă magazinul Profi nu este al nostru, scările pe care se urcă sunt foarte
degradate şi cred că ar trebui să găsim o modalitate să-i impunem proprietarului să repare aceste scări.
2. Pe strada Ocinei, în faţa imobilului cu nr.122, am anunţat şi într-o şedinţă anterioară, dar iam comunicat şi dlui.Necula, vegetaţia a ajuns la o jumătate de metru deasupra asfaltului.”
Dl.primar:”Legea spune că nu poţi tăia vegetaţia dacă nu ai contract cu o firmă.”
Dna.Duţoiu:”3. Anul trecut s-a iniţiat un proiect de hotărâre pentru angajarea unei
asistente la grădiniţă. Sunt 176 de copii. Am aprobat proiectul, s-a organizat concursul, am angajat
asistenta, dar se doreşte ca această asistentă să nu stea în grădiniţă, ci în şcoală. Nu putem fi de acord
cu aşa ceva. Trebuie să stea în permanenţă în grădiniţă să supravegheze prepararea hranei, copii dorm,
sunt mici au 3 ani, trebuie triajul făcut în permanenţă, dar doamna doctor doreşte să o ţină în cabinetul
medical din şcoală.
3. Pe mandatul dlui Ferăstrăeru am adus comisie de la Ploieşti şi Fagul Domniţei a fost
declarat protejat. Nu am ajuns acolo şi nu ştiu dacă s-a amplasat vreo plăcuţă în acest sens.”
Dl.Primar:”Fagul bătrân cum îl ştim noi este monument. Nu l-au tăiat.”
Dna.Duţoiu:”Nu este monument, este arbore protejat.”
Dl.Primar:”Acest fag este pe proprietatea Horopast, padurea a fost vândută şi de
jur împrejur proprietarii au tăiat arborii, dar acesta nu a fost tăiat.”
Dna.Duţoiu:”Trebuie pusă o plăcuţă.”
Dl.Primar:”Trebuie, ştiu ce spuneţi, dar asta se va realiza cu acceptul proprietarilor. Referitor la
ce aţi spus mai devreme, pe toate străzile a crescut vegetaţia. Cei de la electrica ne-au ajutat şi într-o zi
abia au curăţat strada Pădurii.”
Dl.Cîrtoaje:”1. Mă uit cum colegele noastre se chinuie şi acum să ia notiţe, am aprobat
cumpărarea camerei de 2 ani şi tot nu a fost achiziţionată. Suntem în epoca electronicii şi noi notăm pe
hârtie.
2. De la uzină spre Gura Beliei, s-au ridicat capacele, s-a asfaltat şi s-au spart din nou.”
Dl.Primar:”S-au terminat, s-a rezolvat totul.”
Dl.Cîrtoaje:”3. Urc Podu Vadului zilnic şi mă uit în fiecare zi cum mai creşte o
bălărie în trotuar, bordurile s-au deplasat, dalele care apără rigolele au început să cadă, vă întreb,
garanţia trotuarului pe ce perioadă s-a făcut? Nu ar trebui să luăm măsuri împotriva firmei?
4. Nu s-a rezolvat nici acum gura de canalizare din faţa imobilului familiei Negotei.
S-au purtat discuţii care nu au putut fi consemnate (01:46:00)
5. Casa de cultură a ajuns o ruină.”
Dl.Primar:”Compania naţională de Investiţii a făcut achiziţie publică. Firma respectivă, unde au
murit doi oameni nu mai poate să lucreze. Am predat terenul şi clădirea CNI, ei acum sunt din nou în
fază de licitaţie.”
Dl.Cîrtoaje:”6. Haideţi să facem ceva cu staţionarea vehiculelor în oraşul Breaza.”
S-au purtat discuţii care nu au putut fi consemnate (01:49:00)
Dna.Anton:”Domnule primar, ce ne puteţi spune în legătură cu alunecarea de teren de pe strada
Salcâmilor?”
Dl.Primar:”La o şedinţă anterioară v-am răspuns, s-a stabilit o valoare şi când vor avea bani ne
vor aloca. De la acea dată nu s-a modificat nimic.”
Dl.Postelnicu:”1.Strada Caraiman în urma ploilor s-a deteriorat foarte rău.”
Dl.Primar:”Au fost montate traverse.”
Dl.Postelnicu:”2.Se rezolvă problema apei şi pe strada noastră?”
Dl.primar:”S-au alocat credite. Ce am propus la 1 ianuarie se va realiza numai dacă vom avea
încasări la bugetul local.”
Dl.Postelnicu:”Discoteca de la Golf a pimit aviz de funcţionare? Funcţionează legal?”
Dl.Primar:”Mă interesez.”
Dl.Roncu:”1. La următoarea şedinţă vă rog să-l invitaţi pe dl.Lambru. Ştiţi că noi nu am fost
prinşi în proiectul de apă şi canalizare. Ca să fim racordaţi la apă ne-au cerut 2700 lei.
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2. A doua problema, aprobaţi angajarea unei persoane cu studii medii care să vă dea lecţii
dvs.cu studii superioare? Cum puteţi să aprobaţi dvs.aşa ceva?”
Dl.Primar:”Revenind la proiectul de hotărâre, vă pot informa ca astăzi Consiliul local a aprobat
un post de consilier personal cu studii superioare/medii, nu persoana care va ocupa acest post. Primarul
poate angaja orice persoană. Ştiţi că ministrul agriculturii a angajat un crescător de animale din
Moldova care nu avea şcoală?”
Dl.Bercăroiu C:”Nu avem nimic împotriva persoanelor cu studii medii. Vă dau un exemplu,
dl.Anastasescu, patronul de la IRUE, are studii medii. Important cine vine pe acele studii medii.”
Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate: (min.02:04:25)
Dl.Dumitru Alin:”Domnul Roncu trebuia să întrebe, faceţi lobby pentru Ghica să devină
consilier personal? Aveţi un consilier personal, cu studii superioare în persoana lui Ciprian Ezaru şi
consider că este de ajuns, nu? Şi am înţeles că în şedinţa de marţi domnule primar, aţi spus ceva la
adresa mea.”
Dl.Primar:”Marţi la şedinţa de comisii am spus următorul lucru: În seara când s-a întâmplat
incidentul la podul de la Gura beliei, m-au sunat două persoane care se duceau la serviciu, că au citit
pe un site care avea sigla primăriei...”
Dl.Dumitru:”...sunt cetăţean al oraşului Breaza, nu cred că scrie pe sigla primăriei Richea sau
Gheorghiţă sau Alin Dumitru....”
Dl.Primar:”Te rog asculta-ma, care au afirmat că podul este în pericol să se dărâme. Am fost
acolo cu domnul de la situaţii de urgenţă.”
Dl.Dumitru:”Dar aţi văzut că am ţinut cont de părerea dvs. şi am rectificat.”
Dl.Primar:”Am trimis angajatul de la situaţii de urgenţă, să meargă să facă poze şi să pună pe
site-ul ISU că nu podul este în pericol să cadă, ci partea rutieră dinaintea podului.”
Dl.Dumitru:”Îmi cer scuze, dar de la o dezinformare...”
Dl.Primar adresându-se membrilor consiliului cu întrebarea: „Am spus eu altceva?”
Răspunsul venit din sala a fost „nu”.
Dl.Primar: „Nu am afirmat altceva.”
Dl.preşedinte îi dă cuvântul dlui.Pavel.
Dl.Primar:”Înainte de a lua cuvântul dl.Pavel, la şedinţa anterioară aţi adresat anumite întrebări
la care nu aţi primit niciun răspuns. Aţi spus că pe Fdt.Liliacului sunt 100 de metrii care nu are asfaltul
final. Ştiţi de ce nu o facem? Au venit două documente de la daze şi de la electrica pentru începerea
execuţiei de spargere la blocuri pentru înlocuirea acestor conducte. Vor să înceapă şi pe Aleea
Parcului, dar acolo nu putem emite autorizaţia de spargere, deoarece este lucrare executată în garanţie
şi neterminată. Pe Fdt.Liliacului am dat aviz, deoarece este o problemă pentru noi doi şi dacă vine
Distrigaz şi spune că a bubuit o conductă, noi doi răspundem. Am dat aviz cu condiţia să refacă total.”
Dl.Pavel:”Conducta de gaze este pe afară.”
Dl.Primar:”Nu este adevărat, conducta este în pământ.”
Dl.Pavel:”Domnule primar, ce facem cu locatarii blocurilor care nu au contract la salubritate şi
care nu au avut niciodată? Cei de la Floricon trebuiau să încheie contract cu Asociaţia de proprietari,
nu cu locatarii. Din 1500 de locuitori nu cred că sunt 500 care plătesc salubritatea.”
Dl.Primar:”Sunt cetăţeni şi la case care nu au contracte, am trimis reprezentanţi ai poliţiei
locale şi sunt suparat pe cei de la această firmă deoarece se duc şi îi întreabă, „mai vreţi să încheiaţi
contract?” Cum adică mai vreţi. Suntem obligaţi să încheiem contract la gunoi. Dvs.ca administrator
aveţi obligaţia să le faceţi scris acestor locatari ca aceasta este obligaţia dumnealor de a încheia
contracte de salubritate.”
Dl.Pavel:” Cred că trebuie să procedăm şi noi ca celelalte localităţi din zonă şi să instituim o
taxă egală cu valoare contractului prin care să-i obligăm pe cetăţeni să plătească salubritatea.”
Dl.Primar:”Consiliul local a adoptat o astfel de hotărâre, deoarece uniunea europeane ne-a
impus şi se va institui o taxă egală cu valoarea contractului.”
Dl.Pavel:”Am solicitat o audienţă la SC Floricon. Raspunsul este „va sun maine”, dar pana
acum nu m-au chemat. Cred că ei sunt mulţumiţi cu 400 de contracte.”
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Dl.Primar:”Nu este adevărat. Chiar mi-au spus ieri că nu sunt mulţumiţi de oraşul nostru că sau angajat că vor încheia aici 14.000 de contracte. Dacă nu vor avea acest număr, noi ceilalţi vom plăti
mai mult.”
Dl.Pavel:”Referitor la crescătorii de animale, toată stima pentru munca dumnealor, dar dvs.aţi
spus că dacă nu sunt constituiţi în asociaţii şi îi gasiţi pe terenul primăriei trimite-ţi poliţia locală să le
dea amendă. Familia mea are 9080 metrii pe Văcăreaţă şi la Focşeneni. Nu putem să intrăm la grădină
din cauza câinilor şi a celor care îşi aduc animalele la păscut acolo.”
Dl.Primar:”Dar cine duce animalele acolo?”
Dl.Pavel:”Neagu.”
Dl.Bercăroiu D:”Dacă tot sunteţi aici, puteţi vorbi cu dl.Neagu şi încheiaţi un contract de
arendă pentru terenurile respective.”
La finalul şedinţei când i-a fost dat cuvântul dlui Oprescu, acesta a adus injurii preşedintelui de
şedinţă, funcţionarilor din aparatul primarului, injurii care nu pot fi consemnate în procesul-verbal.
Dl.preşedinte declară închisă şedinţa de consiliu de astăzi 26 iulie 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Oliver Meseşeanu

Întocmit,
Consilier juridic,
Elena Goga
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P. SECRETAR ORAŞ,
Geanina Toader

