
 
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza 
desfăşurată în data de 29 noiembrie 2018 cu 9 voturi pentru şi 3 abţineri. 
 
ROMÂNIA  
JUDETUL PRAHOVA  
CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
Încheiat astăzi 12 noiembrie 2018, ora 16:00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă 

extraordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.465/09.11.2018 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 – 
dna.Maria-Cătălina Goran, Şef Serviciu APL – dna. Geanina Toader şi consilierul juridic al Consiliului 
Local – dna. Elena Goga. 

Preşedinte pentru următoarele trei luni este dna.Evelina Neguţescu. 
Domna preşedintă declară deschisă şedinţa de astăzi 12.11.2018. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 11 consilieri, din totalul de 17 

(lipsesc: Anton Mădălina, Bercăroiu Cătălin, Bogdan Gabriel, Bran Alexandra, Cîrtoaje Florin şi 
Postelnicu Ovidiu). 

Dna.preşedintă supune la vot proiectul  ordinii de zi: s-a votat în unanimitate sub următoarea 
formă: 
1. Proiect de hotărâre  privind  majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Breaza SRL; 

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 privind acordul de principiu al Consiliului local Breaza în vederea acceptării unei 
donaţii; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.165/2016 privind aprobarea 
 instalării unui sistem video în punctele strategice ale oraşului Breaza, judeţul Prahova; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de “Reparaţii 
casă domeniu privat Ştefan cel Mare (reparaţii acoperiş)” 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind  majorarea capitalului 

social al SC Parc Industrial Breaza SRL; 
 Având în vedere că aceste proiecte de hotărâri nu au fost discutate în comisiile de specialitate, 
doamna preşedintă întreabă membrii consiliului dacă sunt discuţii pe marginea proiectului. 
 Deoarece nu au existat intervenţii din partea consilierilor prezenţi, proiectul a fost supus la vot: 
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.Sichim prezintă expunerea de motive. 
 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 acordul de principiu al 
Consiliului local Breaza în vederea acceptării unei donaţii; 
 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 pentru modificarea HCL 
nr.165/2016 privind aprobarea instalării unui sistem video în punctele strategice ale oraşului Breaza, 
judeţul Prahova; 
 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 indicatorilor 
tehnico-economici pentru lucrările de “Reparaţii casă domeniu privat Ştefan cel Mare (reparaţii 
acoperiş)”; 

Dl.Toader:”Mi se par sumele care sunt trecute la reparaţii extraordinar de mari.” 
Dl.Primar:”Am trimis reprezentantul biroului urbanism, s-a urcat în podul casei şi a spus că 

trebuie refăcut tot.” 
Dl.Toader:”Asta înseamnă reparaţie capitală.” 
Dl.Primar:”Oamenii aceia stau cu ligheane în casă când începe ploaia.” 
Dna.Grădinaru:”Domnule primar, nu trebuie să ne daţi niciun fel de justificare pentru că sunt  

290 mp. Toţi am reparat acoperişul casei, eu în urmă cu mulţi ani am făcut astfel de reparaţii şi m-a 
costat foarte mulţi bani şi la mine suprafaţa era mult mai mică. M-am uitat la preţul materialelor, dar 
când îţi vine o firmă aceasta dă ţigla jos, iar materialele nu costă foarte mult şi am înţeles că se 
montează ţiglă metalică lindab. Este manopera de stocare, de tot ce scrie aici, acelea sunt 
cheltuielile.” 

Dl.Meseşeanu:”faptul că această clădire este a primăriei şi trebuie să intervenim asupra ei, 
sunt de acord. Dar în ce privesc sumele, îmi pun întrebarea, ca să demontez învelitoare (şi aici ştim 
cam toţi), 19 milioane, să manipulăm ţiglă pe verticală 4 metrii, 60 de milioane lei, ca să o stivuiesc (să 
o sortez, să o poziţionez) – 83 de milioane lei, să desfac ţigla de pe laţi 14 milioane. A desface o ţiglă 
de pe laţi , a încarca-o şi a o stivui înseamnă enorm 83 de milioane de manipulat ţigla faţă de 14 
milioane să o desfaci. Pai care operaţiune este mai grea, să o manipulezi sau să o desfaci?” 

Dna.Grădinaru:”Desfaci laţii, nu ţigla.” 
Dl.Meseşeanu:”Să demontezi jgheaburi 3 milioane,.. mi se pare că este pusă manopera aşa...” 
Dna.Grădinaru:”De la 1 decembrie se intră cu majorarea de salarii...” 
Dl.Meseşeanu:”Să pună strat de folie 25 de milioane lei, aproape cât desfac grinzile de pe 

şarpantă. Cred că ar trebui umblat mai cu simţ de răspundere.” 
Dl.Primar:”Nu mă pricep, a fost o comisie de analiză, iar aceasta este valoarea brută şi la 

licitaţie o să scadă sigur. Cineva a spus că noi am dat la şcoală 800 milioane lei vechi şi că acel gard 
costă 100 milioane. Ştiţi cât costă în final acel gard? 400 milioane lei vechi şi asta în urma licitaţiei.” 

S-au purtat discuţii care nu pot fi consemnate. 
Dl.Toader:”Cu toate discuţiile nu m-am lămurit. Manipulare ţiglă pe verticală 4 metrii – 62 de 

milioane lei şi apoi montăm tablă lindab, dacă iei de pe 4 metrii asta, de ce n-o aruncă că nu mai este 
nevoie de ea?” 

Dna.Neguţescu:”Dacă o schimbă este clar că nu mai este bună.” 
Dl.Toader:”De ce îi spune manipulare, mai bine scrie aruncare.” 
Dl.Primar:”Nu ai voie să o arunci.” 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre: 10 voturi pentru şi o abţinere (dl.Meseşeanu). 
Doamna preşedintă declara închisă şedinţa extraordinară de astăzi 12 noiembrie 2018. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR ORAŞ, 
Evelina Neguţescu                            Maria-Cătălina Goran 
 



Întocmit, 
Consilier juridic, 
Elena Goga 


