
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza, 
desfăşurată în data de 27 iunie 2019 cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
Încheiat astăzi 18 iunie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă 

extraordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia 
nr.407/14.06.2019 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. 

Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  18 iunie 2019. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 13 consilieri, din totalul 

de 17, lipsesc: Anton Mădălina, Bercăroiu Dragoş, Meseşeanu Oliver şi Neguţescu Evelina. 
Dl.preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în 

următoarea formă. 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a activităţii de măturare, 
spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice din cadrul  serviciului de salubrizare al oraşului 
Breaza, judet Prahova ;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
“Modernizare şi reabilitare Bdul Eroilor, jud. Prahova”, faza DALI; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
3. 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; 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Direcției de asistență socială, compartiment funcţional în aparatul de specialitate al 
primarului,  înfiinţată în subordinea Consiliului Local al oraşului Breaza  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a serviciului social –compartiment îngrijiri la domiciliu cod serviciu social 8810 ID-II, aprobat 
prin HCL nr. 110/2018; 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contractului de delegare a activităţii de măturare, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice 
din cadrul  serviciului de salubrizare al oraşului Breaza, judet Prahova; 

Dl.preşedinte anunţă că proiectul este însoţit de toate rapoartele de specialitate şi 
aveizele de legalitate. 



Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
 
 
Intră în sală dra.viceprimar şi dl.Bercăroiu Cătălin. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare şi reabilitare Bdul Eroilor, jud. 
Prahova”, faza DALI; 

Dl.Toader:”Care este perioada de realizare?” 
Dl.Primar:”În baza DALI trebuie întocmit proiectul. După aprobarea hotărârii se va 

organiza licitaţia. Înainte de execuţie se va realiza şi iluminatul pe bulevard. Jumătate din 
această stradă, partea dinspre spital nu are finalizată reţeaua de apă. Este o problemă mai 
gravă, deoarece firma care a lucrat acolo a intrat în faliment şi Compania Naţională de 
Investiţii a refăcut indicatorii, expertiza tehnică şi acum ar trebui să reia lucările. Această 
lucrare trebuie finalizată până în toamnă.” 

Dl.Bogdan:”Consultând documentaţia am văzut că sunt şi trotuarele în execuţie. 
Rugămintea mea este, că ar trebui tăiaţi sau scoşi copacii ale căror rădăcini vor ieşi în 
trotuare.” 

Dl.Primar:”Pentru DALI am luat aprobare de la mediu. Mergând cu reprezentantul de la 
urbanism, am constatat că unii tei ar trebui tăiaţi. Am primit adresă de la mediu că este 
interzisă tăierea copacilor. Am primit aviz numai pentru cei doi nuci din capatul bulevardului. 
Nu avem voie. Cei de la mediu nu ne permit tăierea teilor.” 

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  aprobarea 

organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a 
serviciilor publice locale/instituţiilor publice din subordine; 

Dna.secretar:”La acest proiect avem ca amendament introducerea unui nou art.2 prin 
care se aprobă fişele de post pentru: director executiv la Direcţia de asistenţă socială, a 
asistentului social, a auditorului, a inspectorului principal, a şefului de birou de la 
compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, respectiv a inspectorului protecţie civilă.” 

Dra.viceprimar:”Mai avem un amendament la statul de funcţii, la compartimentul audit, 
la pct.44 a fost omisă clasa I.”   

Dl.Vintiloiu:”În Legea nr.772 face trimitere la art 21 a (pentru funcţia de auditor) şi nu 
am găsit aşa ceva în lege.” 

Dna.secretar:”Aşa am primit şi noi adresa de la ANFP. Sancţiunea se aplică conform 
art.23.” 
 Dl.Toader:”În adresă, la pag.2 scrie că se pot realiza în următoarele două feluri:prin 
structură proprie de audit şi prin sistem de cooperare. Propun să facem un sistem de 
cooperare cu entităţile organizatorice din structură din tot judeţul. Asta ca să nu fie nici 
amenda aceea de la 3000 la 5000 ron pentru că avem 2 auditori la o primărie de gradul II. La 
nivel de municipiu de peste 60 000 de locuitori sunt 3 auditori, la noi... nu ştiu. Aceasta este 
propunerea mea.” 
 Dna.secretar:”Spune în sistem de cooperare prin compartimente de audit intern 
constituite la nivelul entităţilor / structuri asociative organizatoare. Ştiu că la nivel de comune 
sunt astfel de structuri asociative.” 



 Dna.Grădinaru:”Nu sunt de acord cu colegul meu, în Legea nr.772 sunt prevăzute 
condiţiile pentru oraşe, comune. La noi în afară de serviciile care sunt auditate, mai avem 
Centrul Cultural, Spitalul de Boli Pulmonare, Clubul Sportiv şi Liceul Teoretic Aurel Vlaicu. Ca 
la orice echipă de control se ştie foarte bine că trebuie să fie doi reprezentanţi. Problema mea 
este nu că se înfiinţează acum şi se propune un post de auditor, în fapt, nu-mi aduc eu bine 
aminte sau din ce ştiu, a fost acest compartiment prevăzut cu două posturi, în care unul era 
suspendat. Pe un post a venit dna.Mariana Filimon, care să ştiţi că este foarte apreciată la 
nivel de Direcţie Regională, am stat de vorbă cu şeful serviciului de audit al regiunii, cu dl.Cristi 
Mazilu. Celălalt era suspendat. De ce să înfiinţez acum postul şi de ce să nu-l reactivăm pe cel 
suspendat?” 
 Dl.Primar:”La fel ştiam şi eu, dar ANFP-ul nu ne-a permis.” 
 Dna.Grădinaru:”În organigramă observ că primarul are în subordine viceprimaru, dar 
dra.viceprimar ce compartimente sau servicii are în subordine?” 
 Dl.Primar:”Dra.viceprimar este înlocuitorul meu de drept. Prin lege, primarul îi poate 
delega anumite atribuţii, dar i le poate şi retrage. Eu îi deleg din atribuţiile mele. Când nu sunt 
în instituţie, din motive de sănătate sau când plec în concediu, dra.viceprimar semnează 
documentele.” 
 Dra.viceprimar:”Când dl.primar a fost plecat din instituţie, am preluat atribuţiile şi am 
semnat documentele.” 
  Dna.Grădinaru:”Direcţia de asistenţă socială.” 
 Dl.Primar:”Cred că nu o putem înfiinţa...” 
 Dna.Grădinaru:”Autoritatea tutelară nu trebuie inclusă în această direcţie, ea trebuie să 
fie în subordinea dvs.domnule primar.” 
 Dl.Primar”A fost inclusă acolo să nu mai creăm alte posturi şi acolo trebuie să avem un 
număr de angajaţi.” 
 Dl.Cîrtoaje:”Atribuţiile viceprimarului sunt conferite de lege. Când primarul este în 
instituţie, emite dispoziţii scrise pentru viceprimar? Există acele dispoziţii? Mi se pare normal 
ca şi când primarul este în instituţie, viceprimarul să aibă anumite atribuţii.” 
 Dl.Primar:” Conform Legii nr.215/2001 sunt prevăzute următoarele: 

1. Viceprimarul este în subordinea primarului şi acesta din urmă îi poate delega anumite 
atribuţii; 

2. Viceprimarul este înlocuitorul de drept al primarului. 
Un compartiment sau un serviciu i-l pot delega prin dispoziţie. Legea prevede că  

Poliţia locală să fie în subordinea primarului.” 
Dl.Cîrtoaje:”Există aceste dispoziţii?” 
Dra.viceprimar” Da, o să vi le pun la dispoziţie.” 
Dl.Toader:”Dorim să vedem fişa de post a viceprimarului.” 
Dra.Viceprimar:” Nu am fişă de post. Nu sunt funcţionar public, sunt demnitar.” 
Dl.Toader:”Dra.viceprimar are voie să semenze ordine de plată? 
Dl.Primar:”Dra.viceprimar are voie să semneze orice document din instituţie. La  

începutul mandatului pe baza unui referat a solicitat ca această atribuţie să-i fie delegată 
altcuiva, deoarece nu are studii economice.” 
 Dl.Toader:”Până la şedinţa ordinară dorim să vedem dispoziţiile scrise  pentru 
viceprimar.” 
 Dra.viceprimar:”O să vi le prezint.” 
 Dna.Grădinaru:”În consiliu s-a spus că aţi luat toate atribuţiile viceprimarului.” 



 Dl.preşedinte supune la vot amendamentele formulate de dra.viceprimar şi de 
dna.secretar: 12 voturi pentru şi o abţinere (dl.Bercăroiu Cătălin). 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru şi o abţinere (dl.Bercăroiu 
Cătălin). 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: . Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției de asistență socială, compartiment 
funcţional în aparatul de specialitate al primarului,  înfiinţată în subordinea Consiliului Local al 
oraşului Breaza  

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 pentru modificarea 

Regulamentului de organizare și funcționare 
a serviciului social –compartiment îngrijiri la domiciliu cod serviciu social 8810 ID-II, aprobat 
prin HCL nr. 110/2018; 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Întrucât nu mai sunt alte probleme înscrise pe ordinea de zi, dl.preşedinte declară 

închisă şedinţa de consiliu de astăzi 18 iunie  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 
 
 
 


