Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Breaza, desfăşurată în data de 23 aprilie 2019 cu unanimitate de voturi (16 voturi).
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28 martie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.299/22.03.2019 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, Secretarul oraşului – 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 28 martie 2019.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 15 consilieri, din totalul de 17,
lipsesc: Anton Mădălina şi Meseşeanu Oliver.
Dna.preşedintă:”Vă informez că mai avem patru proiecte de hotărâri peste ordinea de zi,
proiecte ce au fost discutate în şedinţele comisiilor reunite din data de 26.03.2019, precum şi raportul
privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Breaza pe anul 2018 şi vă supun la vot
introducerea acestora pe ordinea de zi.” S-a votat în unanimitate.
Dna.Oprea supune la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă.
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.16/2018;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafeţe de teren;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de consultare, la cererea
solicitanţilor certificatelor de urbanism, a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum
şi celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de obţinere a „Certificatului
de atestare a edificării/extinderii construcţiilor”;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor bunuri proprietatea
oraşului;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz şi servitute în favoarea SNTGN
„Transgaz” SA Mediaş asupra unor terenuri proprietate privată a oraşului Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în
cazurile de violenţă domestică constituită la nivelul oraşului Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii a
unor activităţi din cadrul Serviciului de salubrizare al oraşului Breaza, judeţ Prahova;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unei scutiri de la plata impozitului;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;

10.
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.112/2014 privind predarea către
MDRAP prin CNI a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea aşezământului cultural “Ion Manolescu”,
oraş Breaza, judeţul Prahova;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
11.
Proiect de hotarare privind aprobarea organizării şi statului de funcţii şi ROF al
Centrului Cultural “Ion Manolescu Breaza ca urmare a reorganizării în instituţie de spectacole şi
concerte;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea sublocaţiunii parţiale a terenului situat în
Breaza, Al. Parcului, fn care face obiectul contractului de închiriere nr. 10317/06.07.2017 către SC ESU
WASH POINT SRL
Iniţiator: Alexandru Vintiloiu;
13. Prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Breaza;
Prezintă: Primarul orasului Breaza;
14.
Informare privind situaţia apartamentului proprietate privată a oraşului Breaza,
situat în Breaza, Fdt.Liliacului, nr.19, bl.14B, sc B, ap.3;
Prezintă: Toader Geanina, Şef Serviciu APL
15.Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza.
Prezintă: Goga Elena, consilier juridic;
Dna.preşedintă dă cuvântul dnei.secretar pentru a supune la vot procesele-verbale.
Dna.secretar:”Supun la vot procesul-verbal al:
- şedinţei ordinare din data de 26.02.2019. Dacă sunt propuneri de modificări,
completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu, cine este pentru, împotrivă
se abţine cineva? – 13 voturi pentru şi 2 abţineri (Bran Alexandra şi Bogdan Gabriel, deoarece nu au
participat la şedinţa ordinară).
- şedinţei extraordinare din data de 13.03.2019. Dacă sunt propuneri de modificări,
completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu, cine este pentru, împotrivă
se abţine cineva? – 10 voturi pentru şi 5 abţineri (dra.Bran Alexandra, Bercăroiu Dragoş, Cîrtoaje Florin,
Neguţescu Evelina şi Postelnicu Ovidiu, deoarece nu au participat la şedinţa extraordinară).
Având în vedere faptul că în sală sunt foarte mulţi cetăţeni, doamna preşedintă solicită
acordul membrilor consiliului pentru a da cuvântul acestora înainte de a intra pe problemele supuse
ordinii de zi. S-a votat în unanimitate.
Dna.Aroiu Mihaela, ridică problema apei potabile de pe strada Caraiman.
Dna.Goga o informează că a formulat adresă către SC Hidro Prahova pentru a lua cunoştinţă
de problemele cetăţenilor de pe această stradă, iar dna.Aroiu prezintă un raspuns nesemnat,
neştampilat şi fără număr de înregistrare. Acest răspuns are următorul conţinut:
„Reţeaua de apă la care faceţi referire este parte componentă a unei investiţii iniţiate de
Primăria oraşului Breaza în anul 2015, finanţarea acestei lucrări fiind asigurată din fondurile proprii ale
primăriei. La această dată, investiţia nu este finalizată, din cauza neexecutării unei ministaţii de
pompare.
Operatorul de apă nu a preluat această reţea pentru simplu fapt că ea nu funcţionează.
În urma discuţiilor purtate cu dl.primar al oraşului Breaza, în vara acestui an a fost demarată
procedura de proiectare, executare şi punere în funcţiune a staţiei respective. După finalizarea
investiţiei şi punerea ei în funcţiune, operatorul va proceda cu celeritate la cuplarea tuturor
branşamentelor executate la reţeaua publică de apă. Termenul estimat de către Primăria oraşului
Breaza pentru finalizarea acestei investiţii este vara anului 2019.”
Dna.Aroiu:”Ştiu că s-a predat devizul privind funcţionarea reţelei de apă. De ce pe alte
fundături, intrări care se află la acelaşi nevel cu noi poate urca apa, au presiune şi la noi nu? Ar putea

lăsa să vină numai noaptea, dar au oprit-o. Mai sunt două ulicioare de-o parte şi de alta a străzii
noastre, de ce la ei este apă şi la noi nu? Ne-au oprit apa din cămin.”
Dl.Primar:”În şedinţa de marţi am discutat problema dvs., a cetăţenilor de pe strada Caraiman.
În Breaza, prin fonduri europene s-a adus apa de la Paltinu şi s-au realizat staţii de pompare (pe
strada Mărăşeşti pentru toată zona de sus şi chiar şi pentru Valea Târsei). Teoretic apa ar trebui să
urce pe toate străzile. Nu înţeleg care este problema de nu urcă apa pe strada Caraiman. Pe strada
dvs.conducta de apă s-a executat din fonduri de la bugetul local nu ca pe alte străzi din fonduri
europene. De aceea am revenit cu adresa la SC Hidro Prahova şi dacă ne spun că este nevoie de o
investiţie, o s-o facem. Nu s-a votat bugetul pe anul 2019, dar vom aloca bani pentru realizarea
acestei staţii de pompare. Ce înseamnă asta? Chiar dacă este presiune mica, aceste staţii vor
împinge apa până la ultima casă.”
Dna.Aroiu:”Se închide robinetul din cămin. Sunt numai 0,3 atmosfere şi ar putea să lase să
urce apa şi la noi. De ce unii au apă şi noi nu? Oare nu facem parte din acest oraş?”
Dl.Primar:”Am încercat să ajutăm populaţia ducând apă cu masina de pompieri. Consiliul
Local a dat o hotărâre în acest sens, cetăţenii să beneficieze de apă cu titlu gratuit. Discuţii au fost şi
pe această temă, că anumite persoane beneficiază de gratuitate şi alţii nu. Acum s-a stricat şi maşina
de pompieri. Am alocat 150 mii lei să cumpărăm una nouă, datorită faptului că nu avem buget aprobat
nu putem achiziţiona această maşină. Am întrebat de ce nu vă dă drumul la robinet? Au spuc că dacă
dă drumul, se vor face contracte şi sunt obligaţi să vă asigure presiune nominală. Când nu era oprit
acest robinet, aveaţi presiune? Vă rog să mă credeţi că am căutat, dar nu am găsit un specialist care
să construiască aceste bustere.”
Dna.Aroiu:”Domnule primar, avem promisiunea că o să avem apă până în decembrie 2019?”
Dl.Primar:”Da.”
Dl.Toader:”Aţi avut vreodată robinetul deschis?”
Dna.Aroiu:”Da.”
Dl.Toader:”Cine l-a închis?”
Dna.Aroiu:”Narcis Fulga.”
Dl.Toader:”Este rea voinţă, puteau să lase acel robinet măcar pe timpul nopţii.”
Dl.Neagu:”Reprezint Asiciaţia Frăţia. Am venit astăzi aici să vă întreb de ce ni se pun beţe în
roate pentru izlazul Padina?”
Dl.Primar:”Marţi, în comisia agricolă s-a luat în discuţie problema tuturor izlazurilor. Putem să
scoatem la licitaţie, să se prezinte oricine, să încasăm bani, dar ce facem cu cetăţenii care au una,
două bovine? Nu mai au unde păşuna. Trebuie să stabilim în aşa fel ca toţi crescătorii de animale să
fie mulţumiţi.”
Dl.Neagu:”Noi am acceptat ca toţi cetăţenii să îşi aducă animalele să păşuneze.”
Dl.Primar:”Comisia agicolă va merge în teren si va verifica dacă toţi crescătorii sunt înscrişi în
asociaţie. Până acum nu s-a stabilit nimic în ceea ce priveşte izlazul Padina. De săptămâna viitoare
comisia agricolă şi reprezentanţii primăriei vor merge în toate zonele, se vor verifica toate persoanele
care au animale, poate unii nu mai vor să meargă pe izlaz pentru că au grădini închiriate. Concluzia
este că la această dată nu s-a stabilit nimic în ceea ce privesc izlazurile.”
Dl.Neagu:”Spuneţi că se merge pe asociaţie.”
Dl.Primar:”Nu am spus eu că se merge pe asociaţie. De la Direcţia Agricolă Prahova am
primit o adresă prin care ne informau că de anul acesta noi, primărie, trebuie să convingem toţi
cetăţenii să intre în aceste asociaţii, pentru că şi subvenţiile se vor da tot pe asociaţii.”
Dl.Toader:”Pe acel izlaz este construit un saivan. Fiind izlazul tuturor cu a cui aprobare aţi
construit acel saivan? Cine v-a dat aprobare pentru acest lucru şi vă rog să ne spuneţi dacă s-a
realizat în baza unei autorizaţii de construire. Ştiu că aţi înfiinţat o asociaţie, dar legea spune că pentru
închirierea izlazurilor trebuie ca aceasta să aibă vechime 1 an.”
Dl.Neagu:”Acel saivan a fost construit de fratele meu care a avut concesiune pe 25 de ani şi a
avut aprobare.”

Dna.secretar:”Acel contract de concesiune a încetat ca urmare a decesului concesionarului.”
Dl.Pescaru Viorel:”Acolo a fost un saivan, dar nu mai este, s-a construit un altul în pct.Baie. În
acea zonă s-a distrus vegetaţia şi nu mai poate fi dat izlazul unor anumite persoane care nu au
contribuit cu nimic. Când comisia agricolă se va deplasa în teren vă rog să mă anunţaţi să fiu prezent.”
Dl.Bercăroiu D.”Membri comisiei agricole vor merge în teren să discute cu membri asociaţiei
şi cu toţi crescătorii de animale din zonă şi vom încerca să rezolvăm toate problemele. Prin atribuire
directă nu putem da aceste izlazuri, deoarece asociaţia nu are un an de la constituire. Dacă scoatem
la licitaţie este posibil să vină cineva din Breaza sau Podu Vadului să câştige şi să ia acest izlaz. Nu
putem face discriminare, la licitaţie poate participa oricine. Lucrările se vor executa pe izlaz numai cu
acordul compartimentului agricol, iar paşunatul începe cu data de 1 mai 2019.”
Dl.Ciupală:”În legătură cu alunecarea din Podu Corbului. Când se vor demara lucrările? A
doua problemă sunt gunoaiele aruncate acolo. Când faceţi curat acolo?”
Dl.Primar:”Pe strada Şcolii este o problemă mai deosebită. În legătură cu gunoaiele, nu cred
că vin cetăţenii din oraşul Breaza să arunce gunoaiele acolo. Tot dumneavoastră aruncaţi acolo, aşa
că nu întrebaţi primarul şi consiliul local de ce sunt gunoaie în Podu Corbului. A sesizat cineva acest
lucru?”
Dl.Ciupală:”S-au făcut 5 sesizări la Poliţie, dar nu s-a rezolvat nimic.”
Dl.Primar:”Vă rog să-mi spuneţi cine aruncă.”
Dl.Ciupală:”Toată lumea aruncă.”
Dl.primar:” Acum două săptămâni am fost în Podu Corbului, am hotărât să cumpărăm ţeavă.
Am cumpărat tubing de la Râmnicu Vâlcea să încercăm, până se vor face lucrări de consolidare să
reabilităm şi să poată circula cetăţenii fără probleme.”
Dl.Ciupală:”Când se va rezolva cazul acesta?”
Dl.primar:”Când vom avea totul pus la punct. Acolo nu este atât de simplu de băgat ţevile,
trebuie un specialist să le sudeze, avem nevoie de utilaje. Văd că aţi uitat că am venit şi am pus
pietriş, am făcut rigole şi am reparat bancile din faţa magazinului. Sunt primar şi vă pot spune că
Breaza are de trei ori suprafaţa municipiului Câmpina, nu pot să vin în fiecare zi la Podu Corbului.
Revenind la alunecările de teren, în oraş avem 16. O singură alunecare costă 30 miliarde lei. Dacă aţi
fi membru al consiliului local, cu ce alunecare aţi începe? Eu aş începe cu cele în care locuiesc mai
multe familii. Vom solicita Guvernului să ne sprijine cu fonduri şi pentru celelalte alunecări de teren.”
Dl.Machedon:”Ce aţi spus acum 5 minute ne-aţi spus şi acum 1 an.”
Dl.Primar:”Şi o să vă spun mereu până se vor rezolva.”
Dl.Machedon:”De exemplu, în iarnă dacă ar fi luat foc o casă, pe unde trecea maşina de
pompieri, ce pe care o aveţi cu cardanul rupt?”
Dl.Primar:”Orice maşină şi orice utilaj se poate defecta.”
Dl.Machedon:”Ştiu şi asta.”
Dl.Primar:”Când maşina de pompieri este defectă anunţăm imediat şi localităţiile învecinate
intervin imediat.”
Dl.Machedon:”V-am întrebat, pe unde trecea maşina?”
Dl.Primar:”Ştiţi foarte bine că sunt zone inaccesibile, dar maşinile de pompieri sunt dotate cu
furtun şi pot ajunge şi la ultima casă.”
Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate.
Dl.Primar:”Dacă ţevile nu au putut fi cumpărate decât luna trecută.”
Dl.Machedon:”Sincer, de ce abia acum două săptămâni aţi cumpărat ţevile?”
Dl.Primar:”Nu înţelegeţi că depinde de sistemul electronic de achiziţie publică? Dacă nu
depun oferte nu le putem cumpăra.”
Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate.
Dna.Grădinaru:”Domnu Ciupală, observ că aţi prezentat fotografii cu gunoaiele din zona Podu
Corbului. Să înţeleg că nu vine maşina de gunoi şi aceasta este cauza depozitării lor acolo?”
Dl.Machedon:”Gunoaiele au fost aruncate înainte să vină maşina de gunoi.”

Dl.Ciupală:”Acum vine, fotografiile au fost realizat înainte.”
Dna.Grădinaru:”Sunt încheiate contracte de salubritate? Dacă toţi cetăţenii ar avea contracte,
costul ar fi redus şi nu ar mai fi atâtea probleme. Când vedeţi pe cineva că aruncă gunoaiele acolo,
faceţi fotografii şi sunaţi la Poliţia locală. Consider că ar trebui făcută o verificare în teren şi cetăţenii
care nu au contracte să li se aplice acea taxă pe mediu.”
Dl.Ciupală:”Vin cu propunera ca cetăţenii şi oamenii de la 416 să rezolve cazul cu gunoaiele.”
Dl.Bercăroiu C:”problema aceasta cu aruncarea gunoaielor nu este singulară în oraşul
Breaza. Dumneavoastră, cetăţenii de acolo sunteţi direct responsabili de întreţinerea acelei suprafeţe
de teren. Aţi început alocuţiunea cu două probleme, adresate dlui primar, „când faceţi curat acolo şi
când reparaţi drumul?” 1. Cu drumul sunt de acord, dar să fac curat, eu primărie, în condiţiile în care
cetăţenii aruncă cu nonşalanţă acele gunoaie, mi-ar fi jenă să vin în faţa unei comunităţi să spun:”să
vină cetăţenii oraşului, să plătească să strângă gunoaiele pe care dvs.le aruncaţi acolo.” De ce nu
faceţi dvs., în spirit civic, la nivelul cartierului şi să spuneţi: „noi am aruncat gunoaiele aici, hai să le
strângem, să mergem la Consiliul local, rugăm să aloce o sumă pentru a plăti o maşină de la Floricon.
Este foarte uşor să veniţi şi să aruncaţi cu piatra în primar şi în consiliu că noi nu facem nimic. Să ştiţi
că aceleaşi probleme sunt şi în alte zone din oraş. S-a făcut curăţenie pe Fdt.Oltului, lângă Biserica
Sf.Nicolae, s-a reparat şi podul, ştiţi cum este acum? O zonă necorespunzătoare eforturilor depuse.
Cine credeţi că aduce gunoiul acolo? Tot cetăţenii din zonă. De ce nu veniţi aici cu propunerea de a
vă ajuta cu un buldoexcavator pentru strângerea acelor gunoaie? Revenind la alunecările de teren,
Oraşul Breaza nu va putea niciodată să repare acele 16 alunecări fără ajutorul Guvernului.”
Dl.Primar:”Aţi spus de oamenii de la 416. Sunt în număr de 4. Ştiţi ce fac acei oameni? Sparg
lemne şi le aşează la grădiniţe şi şcoli (Nistoreşti, Valea Târsei) I-am aduc într-o lună şi au făcut
curăţenie pe DN1. Au adunat 20 de camioane de gunoaie, şi nu au fost aruncate de cetăţenii
oraşului.”
Dl.Ciupală:”Alunecarea de teren de la Podu Corbului, pe ce loc se clasează?”
Dl.Primar:”Nu există un clasament al alunecărilor de teren. Alunecările de teren, toate prezintă
prioritate. Aici trebuie realizat SF, studiu geo, proiect şi vă spun că pe jumătate de alunecări avem
probleme. Guvernul nu dă bani decât pentru alunecările de teren de pe domeniul public, nu şi privat.”
Dl.Fulga Ghe.”Am venit la această şedinţă tot pentru problema păşunatului.”
Dl.Bercăroiu D.”V-am spus, venim în teren.”
Fulga Norocel.”Dl.primar ştie unde locuiesc, s-au montat traverse pe strada mea, dar este o
porţiune de teren unde ar trebui puse câteva maşini de balastru.”
Dl.Primar:”Nu avem piatră, iar cu traversele vom merge până jos.”
Dl.Fulga N:”A doua problemă, în legătură cu păşunatul animalelor, putem intra pe terenul
unde a avut concesiunea Said?”
Dl.Primar:”Nu. Suntem în litigiu.”
Dl.Feraru:”Ridic problema străzii Bucegi. Pe această stradă nu se mai poate intra, este ceva
grav. O soluţie ne puteţi da? Se va asfalta? A doua problemă este „fumul”. Acum câţiva ani exista o
maşină care ridica resturile vegetale, nefiind această maşină se dă foc. S-a făcut o mică înţelegere ca
miercurea să se dea foc?”
Dl.primar:”Există un ordin al prefectului, cu condiţia ca focul să fie supravegheat şi să aibă
avizul ISU. 300 de primari din ţară au luat amendă deoarece cetăţenii au dat foc şi nu au cerut aviz de
la primărie. De la Mediu cea mai mică amendă este de 5000 lei. Încercăm să cumpărăm un tocător
performant. Când îl vom avea vom stabili o perioadă în care vom aduna toate resturile vegetale pentru
a le toca. În legătură cu strada Bucegi, această stradă va fi reabilitată imediat după ce terminăm cu
străzile Serban Opriş şi Dumbrava Roşie. Cele 23 de străzi au fost începute acum 3 ani şi în aceşti ani
s-au realizat 5%. A venit Curtea de conturi şi a imputat: 2 miliarde firmei care nu şi-a îndeplinit
obligaţiile contractuale şi proiectantului care nu a înştiinţat firma. Am dat în judecată şi proiectantul
trebuie să plătească 6000 mii lei, el a spus că reziliază contractul şi acum nu mai avem proiectant care
să supravegheze lucrările. Trebuie să discutăm în consiliul local şi să achiziţionăm un proiectant sau

un asistent care să supervizeze proiectele. Nu putem da firmei să înceapă lucrările şi pe celelalte
străzi, pentru ca nu avem asistent. Nu mai vrea nimeni să lucreze cu primăriile. Toate firmele care au
lucrat cu autorităţile publice locale sunt controlate de Curtea de conturi şi nu există firmă care să nu fie
amendată.”
Dl.Feraru:”O să înceapă lucrările anul acesta?”
Dl.Primar:”Da, după ce finalizăm cele două străzi.”
Dra.Viceprimar:”Există străzi unde se suprapun cele două proiecte – canal şi apă şi PNDL.
Atunci trebuie finalizate până la sfârşitul anului acesta.”
Dl.Feraru:”Mă gândeam că lucrările vor dura şi vă spun sincer, în faţa curţii mele s-a săpat de
11 ori.”
Întrucât nu mai sunt alţi cetăţeni care doresc să ia cuvântul, doamna preşedintă dă citire
primului proiect de pe ordinea de zi.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL
nr.16/2018;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Dra.viceprimar:”Avem raport de specialitate favorabil?”
Dna.secretar:”Da, avem raportul şefului Serviciului financiar contabil. Fac precizarea că toate
proiectele de hotărâre sunt însoţite de rapoarte şi avize favorabile.”
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 trecerea din domeniul
public în domeniul privat a unei suprafeţe de teren;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru şi o abţinere (dra.Bran A.).
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind modalitatea de consultare, la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, a
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi celelalte reglementări care au stat la
baza emiterii certificatelor de urbanism;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
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 aprobarea
Regulamentului privind procedura de obţinere a „Certificatului de atestare a edificării/extinderii
construcţiilor”;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – 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 scoaterii din
funcţiune şi casării unor bunuri proprietatea oraşului;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Dra.viceprimar:”Există raport de specialitate?”
Dna.secretar:”Da.”
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 constituirii unui
drept de uz şi servitute în favoarea SNTGN „Transgaz” SA Mediaş asupra unor terenuri proprietate
privată a oraşului Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – 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 stabilirea componenţei
echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică constituită la nivelul
oraşului Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – 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 aprobarea
documentaţiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii a unor activităţi din cadrul Serviciului de
salubrizare al oraşului Breaza, judeţ Prahova;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Dl.Vintiloiu:”În comisiile de specialitate s-au făcut propuneri pentru membri din comisii.
- În comisia de evaluare au fost propuşi următorii consilieri: Cîrtoaje Florin şi membru
supleant Vintiloiu Alexandru – s-a votat în unanimitate;
- În comisia de contestaţii: Voicu Iulian şi membru supleant Bogdan Gabriel – s-a votat în
unanimitate;
Dna.secretar:”Avem şi un amendament, în caietul de sarcini se va face o modificare, strada
Naţiunii va fi înlocuită cu strada Gării”.
Şi acest amendament a fost votat în unanimitate.
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 acordarea unei scutiri
de la plata impozitului;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 10 voturi pentru şi 5 abţineri (Cîrtoaje F., Duţoiu T.,
Grădinaru A., Munteanu I., Toader A.).
După acest proiect dra.viceprimar a părăsit sala pentru rezolvarea unei probleme personale.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea
HCL nr.112/2014 privind predarea către MDRAP prin CNI a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor
în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea
aşezământului cultural “Ion Manolescu”, oraş Breaza, judeţul Prahova;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea organizării
şi statului de funcţii şi ROF al Centrului Cultural “Ion Manolescu Breaza ca urmare a reorganizării în
instituţie de spectacole şi concerte;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru.
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea sublocaţiunii
parţiale a terenului situat în Breaza, Al. Parcului, fn care face obiectul contractului de închiriere nr.
10317/06.07.2017 către SC ESU WASH POINT SRL;
Dl.Bercăroiu Dragoş anunţă că nu participă la vot şi dezbateri.
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru.
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Prezentarea Raportului privind starea economică,
socială şi de mediu a oraşului Breaza;
Este supus la vot raportul: 14 voturi pentru.
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Informare privind situaţia apartamentului
proprietate privată a oraşului Breaza, situat în Breaza, Fdt.Liliacului, nr.19, bl.14B, sc B, ap.3;
Este supusă la vot informarea: 14 voturi pentru.
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa
adresată Consiliului Local Breaza. Membri consiliului au fost de acord cu răspunsurile formulate;
- Adresa nr. 4382/22.03.2019, formulată de Virginia Lupuşoru;
- Adresa nr.20/20.03.2019, formulată de Dna. Grădinaru Adriana, dna.Duţoiu
Tonioara, Cîrtoaje Florin, Munteanu Ion şi Toader Aurelian, consilieri locali;
- Adresa nr.20/20.03.2019.2019, formulată de Dna. Grădinaru Adriana, dna.Duţoiu
Tonioara, Cîrtoaje Florin, Munteanu Ion şi Toader Aurelian, consilieri locali;

Adresa nr.21/21.03.2019 formulata de dl.Moldoveanu Ionuţ;
Adresa nr.22/22.032019, formulată de Boncu Elena Georgiana;
Adresa nr.23/26.03.2019, formulată de Dna. Grădinaru Adriana, dna.Duţoiu
Tonioara, Cîrtoaje Florin, Munteanu Ion şi Toader Aurelian, consilieri locali;
- Adresa nr.4218/19.03.2019, formulată de dl.Toader Lucian.
Dna.preşedintă declară închisă şedinţa de consiliu de astăzi 28 martie 2019.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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