Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza
desfăşurată în data de 29 noiembrie 2018 cu unanimitate de voturi.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 25 octombrie 2018, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.405/17.10.2018 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. MariaCătălina Goran, Consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga și Șef Serviciu APL - dna.Geanina
Toader.
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 25 octombrie 2018.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 15 consilieri, din totalul de 17, lipsesc:
dra.Bran Alexandra, dna.Oprea Dorina şi dl.Vintiloiu Alexandru.
Dl.preşedinte dă cuvântul dnei.secretar pentru a supune la vot procesul-verbal.
Dna.secretar:”Supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 septembrie 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.Munteanu:”Vă informez că mai avem trei proiecte de hotărâri şi supun la vot introducerea acestora
pe ordinea de zi. 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 rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de
30.09.2018;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
3. Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul
garanţiilor locale;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social – „Compartiment Îngrijiri la domiciliu”, modificarea
numărului de personal, a statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Breaza şi a serviciilor publice/instituţiilor publice din subordine;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării
obiectivului de interes public „Reparaţie prin asfaltare DJ 206 (Str.Tălii) de la DJ 101R (str.30 Decembrie)
până în punct Plai Belia”;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al oraşului Breaza aprobat prin HCL nr.56/2007;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
7. Proiect de hotărâre privind alipirea unor suprafeţe de teren proprietate publică a oraşului Breaza, în
suprafaţă totală de 38.909 mp, situate în Breaza, str.Republicii, nr.63;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor şi repartizarea
locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL în oraşul Breaza, str.Griviţei, nr.9 bis;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
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9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1588/01.11.2013, modificat şi
completat prin acte adiţionale;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
10. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.41/2015 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate
pentru activitatea de “Prestări servicii” cu autovehiculele şi utilajele aparţinând Primăriei oraşului Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru înfiinţarea “Parcului Industrial
Breaza”;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea agenţilor economici care vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare
cu produse alimentare şi nealimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în situaţii deosebite
stabilite de lege
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs şi a
Procedurii de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Clubului Sportiv Orăşenesc
„Tricolorul” Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţie prin
asfaltare DJ 206 (str.Tălii) de la DJ101R (str.30Decembrie) până în Punct Plai Belia, oraş Breaza”;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
15. Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;
Prezintă: Goga Elena, consilier juridic;
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2018;
În cadrul comisiilor, s-a prezentat de către şeful Serviciului Financiar contabil o completare la raportul
de specialitate, care privea rectificarea bugetului pe anul 2018 a Spitalului de Boli Pulmonare cu suma de
8.000 lei, reprezentând „donaţii şi sponsorizări” încasate la data de 17.10.2018, precum şi rectificarea CSO
Tricolorul Breaza prin mutarea unor sume de la un articol bugetar la altul, în cadrul aceluiaşi capitol bugetar.
A fost prezentat de către Şef Serviciu APL, dna.Toader Geanina, completarea la referatul Serviciului
financiar contabil, prin care se solicitau următoarele:
- În lista de investiţii, la capitolul 51.02 este aprobată lucrarea „Licenţe program impozite şi taxe” în
sumă de 50.000 lei. Având în vedere că sunt 11 calculatoare pe care trebuie instalate licenţele mai
trebuie 15.000 lei (o licenţă este 5.000 lei fără TVA);
- Este necesar a se achiziţiona platforme supterane pentru colectarea selectivă a deşeurilor în piaţa
oraşului, în sumă de aproximativ 50.000 lei;
- Participare la capitalul social al societăţii comerciale Parc Industrial cu suma de 30.000 lei.
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu
completările prezentate.
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 aprobarea contului de execuţie al
bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.09.2018;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Dna.Grădinaru informează membrii consiliului că la şedinţa de comisii a solicitat compartimentului de
specialitate o situaţie cu persoanele fizice/juridice, care au încheiat contracte de închiriere/concesiune cu
Oraşul Breaza şi au datorii la bugetul local. Doamna consilier precizează că a fost dezinformată, deoarece
situaţia este prezentată numai până la data de 30.09.2018.
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 numirea persoanei care va ţine
Registrul datoriei publice locale şi Registrul garanţiilor locale;
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.
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Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social –
„Compartiment Îngrijiri la domiciliu”, modificarea numărului de personal, a statului de funcţii şi organigramei
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice/instituţiilor publice din subordine;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Comisia juridică a formulat următorul amendament: Se aprobă fişa postului, conform Anexei nr.4 care
face parte integrantă din prezenta.
Este supus la vot amendamentul formulat: s-a votat în unanimitate.
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 asocierii oraşului Breaza cu
judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Reparaţie prin asfaltare DJ 206 (Str.Tălii) de
la DJ 101R (str.30 Decembrie) până în punct Plai Belia”;
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 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Breaza aprobat prin HCL nr.56/2007;
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 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alipirea unor suprafeţe de teren
proprietate publică a oraşului Breaza, în suprafaţă totală de 38.909 mp, situate în Breaza, str.Republicii, nr.63;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii Comisiei
sociale de analiză a solicitărilor şi repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL
în oraşul Breaza, str.Griviţei, nr.9 bis;
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 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de
închiriere nr.1588/01.11.2013, modificat şi completat prin acte adiţionale;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Durata propusă şi aprobată de membrii consiliului a fost de 5 ani.
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 pentru completarea HCL nr.41/2015
privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru activitatea de “Prestări servicii” cu autovehiculele şi
utilajele aparţinând Primăriei oraşului 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 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate pentru înfiinţarea “Parcului Industrial 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 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea agenţilor economici
care vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare ce urmează a fi
distribuite raţionalizat populaţiei, în situaţii deosebite stabilite de lege;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor generale
şi specifice de participare la concurs şi a Procedurii de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de
director al Clubului Sportiv Orăşenesc „Tricolorul” Breaza;
Dl.Toader:” La bibliografia privind concursul organizat pentru ocuparea funcției de
conducere de director al Clubului Sportiv „Tricolorul” Breaza să fie inclus şi Regulamentul de organizare
şi funcţionare a CSO Tricolorul Breaza. Cu acerastă ocazie, informez membrii Comitetului director că
luni 29.10.2018, ora 17.00 ne vom întâlni pentru a stabili comisia de concurs şi comisia de contestaţii.”
Este supus la vot amendamentul formulat: s-a votat în unanimitate.
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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: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul “Reparaţie prin asfaltare DJ 206 (str.Tălii) de la DJ101R (str.30Decembrie) până în
Punct Plai Belia, oraş Breaza”;
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa
adresată Consiliului Local Breaza;
- Adresa nr.99/05.09.2018 formulată de dna.Grădinaru Adriana şi dna.Duţoiu Tonioara;
- Adresa nr.108/16.10.2018 formulată de Consiliul Local Breaza către SC SCHSEFFLER ROMÂNIA
SRL prin care am solicitat să analizeze posibilitatea înfiinţării unui sector de fabricaţie pe platforma
industrială, ţinând seama de faptul că la nivelul oraşului există forţă de muncă, marea majoritate a
cetăţenilor având competenţe şi calificări profesionale specifice pentru mecanică fină;
- Adresa nr.14688/04.10.2018, formulată de dl.Bolintineanu Mircea prin care îi comunicăm că prin HCL nr.
109/2008 a fost reglementată modalitatea de utilizare a Sălii de sport din oraşul Breaza. Cu ocazia
analizării cererii menţionată mai sus, membrii consiliului local nu şi-au manifestat intenţia de modificare a
acestei hotărâri în sensul propus de solicitant.
Dna.Grădinaru solicită să se aloce cât mai urgent bani pentru camera de luat vederi şi precizează că a
primit răspunsul la adresa nr.99/05.09.2018.
Dl.preşedinte declară închisă şedinţa de consiliu de astăzi 25 octombrie 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Munteanu

Întocmit,
Consilier juridic,
Elena Goga
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SECRETAR ORAŞ,
Maria-Cătălina Goran

