
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza, 
desfăşurată în data de 27 iunie 2019 cu unanimitate de voturi (13 voturi). 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 30 mai 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară 
a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.389/24.05.2019 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, Secretarul 
oraşului – dna. Maria-Cătălina Goran, Consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga 
și Șef Serviciu APL - dna.Geanina Toader. 

În sală sunt prezenţi şi cetăţeni din oraşul Breaza – str.Surdeşti. 
Preşedinte pentru următoarele trei luni este dl.consilier Postelnicu Vasile-Ovidiu. 
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  30 mai 2019. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 16 consilieri, din totalul 

de 17, lipseşte: dra.Bran Alexandra-viceprimarul oraşului. 
Dl.preşedinte dă cuvântul dnei.secretar  pentru a supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 23 aprilie 2019 . 
Dna.secretar:”Supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 23.04.2019. 

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.Postelnicu supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre 
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Amenajare Groapă 
(terasare şi execuţie rigole de scurgere şi gradene) Parc Brâncoveanu”: 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 aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru  

obiectivul „Amenajare Groapă (terasare şi execuţie rigole de scurgere şi gradene) Parc 
Brâncoveanu”; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 

oraşului Breaza pentru anul financiar 2018;  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea bugetului local pe anul 2019 şi a Listei 
obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr.35/2019 ; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
4.Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Breaza cu Liceul Teoretic “Aurel 

Vlaicu” Breaza şi Centrul Cultural “Ion Manolescu” Breaza;  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 



5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de investiţii pe anul 2019 în cadrul 
sistemului de alimentare cu apă al oraşului Breaza, care se vor realiza cu finanţare din fonduri 
proprii ale operatorului/Fond IID; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
6.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Breaza în vederea înscrierii 

dreptului de proprietate privată a oraşului Breaza asupra terenurilor cu nr.cadastral 29973, 
respectiv 29975; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
7.Proiect de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri adoptate de Consiliul Local 

Breaza;  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului 
privat al oraşului Breaza;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Breaza; 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

10.Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local 
Breaza;  

Prezintă: Goga Elena, consilier juridic; 
Înainte de a se pune în discuţie problemele înscrise pe ordinea de zi, dl.preşedinte, cu 

acordul Consiliului local acordă cuvântul cetăţenilor de pe str.Surdeşti. 
Dna.Nedelcu Giulia solicită reabilitarea străzii Surdeşti. 
Dna.Tudose Florentina, sesizează probleme legate de iluminatul stradal, lipsa 

canalizării şi a unui părculeţ de joacă pentru copiii din zonă. 
Dna.Pinţă Elena, precizează faptul că nici iluminatul casnic nu este funcţional, s-au 

ars televizoarele şi o parte din aparatura electrocasnică. 
Dl.Primar:1. În ceea ce priveşte iluminatul casnic, se va face adresă către SC 

Electrica pentru remedierea acestuia; 
2. Canalizarea: Reprezentanţii SC Hidro Prahova se ocupă de recepţia  

canalizării pentru fiecare stradă din oraş. Pe strada Răfacea nu funcţionează refularea. De 
această lucrare răspunde societatea susmenţionată, iar noi suntem numai beneficiari. Se 
încearcă racordarea mai multor străzi la staţia de epurare veche. Străzile din oraş au fost 
săpate de două ori, odată pentru reţeaua de apă, iar a doua oară pentru canalizare. 

3. Părculeţ pentru copii. Cu ani în urmă Consiliul local a vândut o suprafaţă de  
teren lângă şcoală. Astăzi s-a încheiat actul de vânzare-cumpărare pentru acel teren în 
vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii. Anul trecut Consiliul Local a achiziţionat 
3000 mp de teren pentru întregirea Parcului Brâncoveanu.  

4. În ceea ce priveşte iluminatul stradal, atunci când se arde o lampă puteţi  
suna la sediul primăriei şi să solicitaţi înlocuirea acesteia. 



5. Reabilitare stradă: Strada Surdeşti ase o lungime de 2 km. Încă de la început 
ne-am preocupat de reabilitarea străzilor principale din oraş, iar acolo unde 
acestea nu au fost betonate sau asfaltate am pus piatră. 

Dna.Nedelcu Giulia:”Scoateţi traversele şi puneţi piatră.” 
Dl.Primar:” S-a votat bugetul foarte târziu. Piatra pe care am cumpărat-o în toamnă  

am plătit-o acum. De 30 de ani nu am avut nimic, nici apă, canal sau parc pentru copii. 
Consiliul local a aprobat sume pentru întocmirea proiectelor şi a studiilor în vederea 
executării lucrărilor din oraş.” 

Dna.Grădinaru:” Aseara au fost precipitaţii. În termen de 24 de ore reprezentantul  
SVSU trebuia să întocmească un raport şi să-l depună la Apele Române, prin care solicita 
piatră de pe râul Belioara.” 
 Dl.Vintiloiu:”Piatra de pe Belioara nu este bună pentru străzi.” 
 Dna.Constantin Lavinia:”Nu suntem de acord cu închiderea şcolii de la Valea Târsei. 
Dorim montarea unei staţii cum sunt cele din oraş în punctul Stanciu.”   
 Anghel Cornel sesizează faptul că numitul Cojocaru George scoate burlanul de la 
acoperiş în stradă şi toata apa se revarsă pe această, plus că iese cu tractorul şi o distruge. 
 Dl.Primar:”În legătură cu închiderea şcolii, vă informez că această hotărâre a fost 
luată de Consiliul local după ce ne-am consultat cu dna.director Soreanu şi cu Inspectoratul 
Şcolar Prahova. Este o cheltuială foarte mare cu întreţinerea acestei şcoli, inspectoratul nu a 
mai permis ca orele să se desfăşoare simultan, iar plata profesorilor este costisitoare. Nu ne-
am dorit să închidem această şcoală. Să vă gândiţi şi dumneavoastră şi să ne anunţaţi dacă 
doriţi să-i dăm o altă utilitate. Noi ne-am gândit să facem un centru de recuperare.” 

Dna.Constantin Lavinia:”Ar fi bine un centru de primiri urgenţe.” 
Dl.Voicu:”În legătură cu închiderea şcolii doresc să vă informez că eu personal am 

fost afectat. Această problemă s-a pus în discuţie de foarte mult timp, dar nu ne-am putut 
împotrivi la infinit, decoarece numărul copiilor a scăzut foarte mult. Am fost împotriva acestui 
proiect de hotărâre.” 

Dna.Duţoiu:”Şi eu am fost împotriva acestui proiect, am votat împotriva închiderii 
acestei şcoli. Aş dori ca sala de sport din şcoală să o pot folosi cu copiii preşcolari pentru 
desfăşurarea orelor de educaţie fizică. În ceea ce priveşte strada Surdeşti, cred că în zona 
familiei Păuna ar trebuie reaşezate traversele.” 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Amenajare Groapă (terasare şi execuţie 
rigole de scurgere şi gradene) Parc Brâncoveanu”; 

Dna.Bunghez Daniela prezintă expunerea de motive şi proiectul care a fost întocmit 
pentru acest obiectiv.  Valoarea C+M (construcţie şi montaj) – 845.368, 25 lei, cu termen de 
execuţie 3 luni din momentul autorizării, În luna septembrie ar trebui să fie finalizat. 

Dl.Primar:”Mai avem de obţinut avize de la mediu şi de la culte.” 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Dl.Bercăroiu C:”Este trasă energia electrică pe sub pământ?” 
Dl.Primar:”Nu am prins în acest proiect, deoarece trebuia să luăm aviz şi de la 

electrica. Energia o vom trage ulterior la o distanţa de 1,5 m.” 



Dl.Bercăroiu C:”După realizarea obiectivului această zonă trebuie împrejmuită, 
deoarece într-un an va fi distrusă.” 

Dl.primar:”Clar. Dorim să mutăm scena acolo şi să achiziţionăm un proiector şi un 
ecran mare.” 

Dl.Cîrtoaje:”Este lăsat acces spre parc?” 
Dna.Bunghez:”Da.” 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: . Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza pentru anul financiar 2018;  
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

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 modificarea 

bugetului local pe anul 2019 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr.35/2019;  
Comisiile de specialitate ale consiliului local –  au dat aviz favorabil proiectului de 

hotărâre şi modificărilor intervenite şi prezentate de dna.Sichim în cadrul şedinţelor de comisii.  
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 asocierea 

Oraşului Breaza cu Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza şi Centrul Cultural “Ion Manolescu” 
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 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

lucrărilor de investiţii pe anul 2019 în cadrul sistemului de alimentare cu apă al oraşului 
Breaza, care se vor realiza cu finanţare din fonduri proprii ale operatorului/Fond IID; 

Comisiile de specialitate ale consiliului local – 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 privind acordul 

Consiliului Local Breaza în vederea înscrierii dreptului de proprietate privată a oraşului Breaza 
asupra terenurilor cu nr.cadastral 29973, respectiv 29975;  

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 pentru modificarea unor 

hotărâri adoptate de Consiliul Local 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 

vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al 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 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Breaza; 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Dl.Voicu:”În şedinţa de data trecută, dl.consilieri Toader mi-a pus anumite întrebări  

legate de internările la Spitalul de Boli Pulmonare. Aş dori să-i prezint acum situaţia: Număr 
internări în anul 2018 – 2102 persoane din care 252 din Breaza, iar în anul 2019, până la 
această dată 654 persoane, din care 93 din localitatea Breaza. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Prezentare răspunsuri formulate la  



corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza. Membri consiliului au fost de acord cu 
răspunsurile formulate;  
 Dan.secretar:”În legătură cu adresa transmisă de SC Mery 2000, prin care solicită 
prelungirea contractului de închiriere, fac precizarea că nu voi aviza favorabil acest proiect de 
hotărâre, deoarece contractul are valabilitate până anul viitor în luna iunie.” 

- Adresa nr.7408/14.05.2019 formulată de Cuteanu Valentin Mihai; 
- Adresa nr.51/27.05.2019, formulată de Stroe Adiana; 
- Adresa nr.46/21.05.2019, formulată de Mihalcea Constantin; 
- Adresa nr.40/18.04.2019, formulată de Anghelescu Alexandru Marian; 

Dl.Pavel prezintă probleme legate de canalizarea din zona blocurilor 1, 3, 4, 5 şi 6 de 
pe Aleea Parcului şi solicită amplasarea de containăre pentru depozitarea gunoiului selectiv. 

Dl.preşedinte declară închisă şedinţa de consiliu de astăzi 30 mai 2019. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    SECRETAR ORAŞ, 
 
Vasile-Ovidiu Postelnicu                           Maria-Cătălina Goran 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier juridic, 
Elena Goga 
 
 
 
 

 

 


