
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza, 
desfăşurată în data de 29 august 2019 cu 11 voturi pentru şi o abţinere. 
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JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
Încheiat astăzi 31 iulie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară 

a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.501/25.07.2019 a Primarului 
orașului Breaza,  conform   Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.   

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. 

Preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni este dl.consilier Tudor Florian. 
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  31 iulie 2019. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 13 consilieri, din totalul 

de 17, lipsesc: dra.Bran Alexandra, Oprea Dorina şi Vintiloiu Alexandru. 
Dl consilier Cîrtoaje Florin a participat la şedinţă din momentul discutării punctului 

cinsprezece al ordinii de zi. 
Dl.preşedinte dă cuvântul dnei.secretar  pentru a supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei anterioare . 
Dna.secretar:”Supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27.06.2019. 

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.Tudor supune la vot introducerea pe ordinea de zi a 3 proiecte de hotărâri, proiecte 
ce au fost dezbătute în şedinţa de comisii: 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 2019 şi a Listei obiectivelor de 
investiţii, anexa 7 la HCL nr.35/2019. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului 
Breaza, la data de 30.06.2019. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în 
vederea realizării unor obiective de interes public. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 
serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în oraşul Breaza, judeţul Prahova. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.87/2018, privind transmiterea în 
administrarea Clubului Sportiv Orăşenesc „Tricolorul” Breaza a unor bunuri imobile, proprietate 
publică a oraşului Breaza. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 



6. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei unităţi de învăţământ. 
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/31.01.2017 privind acordarea „ diplomei  
de aur” şi a unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au împlinit 50 
de ani de căsătorie  neîntreruptă, domicilitate pe raza orașului Breaza. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei situaţii deosebite, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.416/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.18/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din oraşul 
Breaza. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului Local Breaza în 
Consiliul de administraţie al Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de 
minimis de natura scutirilor de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al 
oraşului Breaza de către întreprinderile care îş i desfăşoară activitatea în cadrul Parcului 
Industrial Breaza. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de „Criterii pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii”, 
construite prin ANL în oraşul Breaza. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
13. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul 
construcţie şi teren, doamnei Neagoe Steliana. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
14. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul 
construcţie şi teren, doamnei Neague Maria. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul 
Breaza. 

- Iniţiatori: Viceprimarul şi membri Consiliului local. 
16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.9438/2015. 
- Iniţiatori: Gheorghe-Dragoş Bercăroiu, Gabriel Bogdan, Florin Cîrtoaje, Florian Tudor şi 
Alexandru Vintiloiu, consilieri locali. 
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.98/2013 privind modificarea HCL 
nr.83/2013 şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv 
Orăşenesc « Tricolorul » Breaza, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.30/2017, privind acordarea unui premiu 

anual veteranilor de război care locuiesc pe raza orașului Breaza. 
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.66/2019, privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare groapă” (terasare şi execuţie rigole de 
scurgere şi gradene) Parc Brâncoveanu”. 



- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
20. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei II la HCL nr.110/2017, astfel cum a fost 
modificată prin Anexa II la HCL nr.4/31.01.2019. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
21. Prezentarea raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în condiţiile 
Legii nr.448/2006, în semestrul I al anului 2019; 

Prezintă: Geanina Toader, Şef Serviciu APL. 
22. Informare cu privire la stadiul înscrierii datelor în registrul agricol gestionat prin 
Compartimentul Agricol şi Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului, pentru 
semestrul I al anului 2019. 

Prezintă:Goran Maria-Cătălina, secretar oraş. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2019 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr.35/2019. 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 

comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
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 30.06.2019;  
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 

comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes 
public;  

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân în oraşul Breaza, judeţul Prahova; 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.87/2018, privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Orăşenesc „Tricolorul” 
Breaza a unor bunuri imobile, proprietate publică a oraşului Breaza; 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind schimbarea 

denumirii unei unităţi de învăţământ;  
 Comisia pentru învăţământ, sănatate, cultură, protecţie socială… din cadrul 
Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr. 16/31.01.2017 privind acordarea „ diplomei  de aur” şi a unui sprijin financiar din bugetul 



local anual, cuplurilor brezene care au împlinit 50 de ani de căsătorie  neîntreruptă, 
domicilitate pe raza orașului Breaza;  

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea unei 

situaţii deosebite, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Comisia pentru învăţământ, sănatate, cultură, protecţie socială… din cadrul 
Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea HCL nr.18/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a serviciului public de salubrizare din oraşul Breaza; 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  

desemnarea reprezentanţilor consiliului Local Breaza în Consiliul de administraţie al 
Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza; 
 Comisia pentru învăţământ, sănatate, cultură, protecţie socială… din cadrul 
Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea  

Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis de natura scutirilor de la plata 
obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al oraşului Breaza de către întreprinderile care 
îş i desfăşoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Breaza; 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea  

propunerii de „Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe 
şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii”, construite prin ANL în oraşul Breaza. 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea 

scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcţie şi teren, doamnei Neagoe Steliana; 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 

comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea 

scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcţie şi teren, doamnei Neague Maria; 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 

comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi). 



Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor 
măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza; 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, ecologie şi protecţia mediului din 
cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea 

contractului de închiriere nr.9438/2015; 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 

comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz nefavorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 11 voturi pentru şi 3 abţineri. 
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea 

HCL nr.98/2013 privind modificarea HCL nr.83/2013 şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Orăşenesc « Tricolorul » Breaza, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre 

pentru modificarea HCL nr.30/2017, privind acordarea unui premiu anual veteranilor de război 
care locuiesc pe raza orașului Breaza. 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre 

pentru modificarea HCL nr.66/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul „Amenajare groapă” (terasare şi execuţie rigole de scurgere şi gradene) Parc 
Brâncoveanu”. 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre 

pentru completarea Anexei II la HCL nr.110/2017, astfel cum a fost modificată prin Anexa II la 
HCL nr.4/31.01.2019. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi: Prezentarea raportului privind activitatea 

asistenţilor personali desfăşurată în condiţiile Legii nr.448/2006, în semestrul I al anului 2019; 
 A fost supus la vot Raportul privind activitatea asistenţilor personali – s-a votat în 
unanimitate. 

Se trece la punctul 22 de pe ordinea de zi: Informare cu privire la stadiul înscrierii 
datelor în registrul agricol gestionat prin Compartimentul Agricol şi Cadastru din aparatul de 
specialitate al Primarului, pentru semestrul I al anului 2019; 

A fost supusă la vot informare cu privire la stadiul înscrierii datelor în registrul agricol – 
s-a votat în unanimitate. 

Dna.Toader prezintă informarea privind  situaţia apartamentului proprietate privată a 
oraşului Breaza_ 



„Urmare prezentării Informării nr. 4421/22.03.2019 referitoare la situaţia apartamentului 
proprietate privată a oraşului Breaza, situat în Breaza, Fdt. Liliacului, nr.19, bl. 14B, sc.B, ap. 
3, Consiliul Local Breaza a fost de acord cu demararea procedurii achiziţionării unui nou 
evaluator autorizat ANEVAR în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare pentru  acest 
imobil. 
 În cadrul procedurii a fost achiziţionat evaluatorul autorizat Toth Eniko care a înaintat în 
data de 04.07.2019 raportul de evaluare întocmit pentru imobilul menţionat mai sus. Valoarea 
de piaţă recomandată de către expertul atestat ANEVAR este de 12.240 euro, echivalent a 
57.817 lei.  

Precizăm că: 
- prin raportul de evaluare întocmit în luna noiembrie 2017 întocmit de către Şovagău 

Ionuţ Răzvan, membru titular ANEVAR, valoarea estimată a fost de 20.950 euro, respectiv 
97.000; 

- prin raportul de evaluare realizat de evaluator autorizat ANEVAR Iliescu Adriana 
Elena în luna martie 2017 cu ocazia reevaluării patrimoniului, oraşului Breaza, valoarea 
contabilă a fost stabilită la suma de 130.975 lei. 

Având în vedere cele precizate mai sus, se impune să stabiliţi dacă vă menţineţi 
intenţia de vânzare a apartamentului proprietate privată a oraşului Breaza, situat în Breaza, 
Fdt. Liliacului, nr.19, bl. 14B, sc.B, ap. 3 respectiv, dacă consideraţi că este oportun ca acest 
imobil să fie vândut având în vedere că ultimul preţ de vânzare stabilit este de 57.817 lei.” 

Dl.Primar propune întocmirea unui nou raport de evaluare – s-a votat în unanimitate. 
Dna.Goga prezintă adresa nr.2523/30.07.2019, înregistrată la sediul instituţiei noastre 

sub nr.92/31.07.2019, formulată de Spitalul de Boli Pulmonare Breaza: 
Dl.Toader:”Ce sumă solicită proprietarul?” 
Dna.Goga:”1.200.00 euro.” 
Dl.Bercăroiu C:”Suma solicitată este foarte mare. Propun să se demareze acţiuni, 

întâlniri cu proprietarul să cunoaştem şi punctul de vedere al acestuia. Să se efectueze o 
evaluare corectă de către un evaluator autorizat şi să încercăm să negociem cu proprietarul 
pentru a obţine un preţ mai bun la cumpărare. Ştiu că în anii trecuţi a fost adoptătă o hotărâre 
pentru achiziţionare evaluator. De ce nu a fost pusă în aplicare?” 

Dl.Primar:”Acea hotărâre nu a fost pusă în aplicare din două motive: 
1. Nu au fost alocate fonduri cu această destinaţie; 
2. Evaluarea se realiza numai pentru cumpărare.” 

Propun să fie iniţiat un proiect de hotărâre pentru achiziţionare evaluator autorizat.” 
Dl.Bercăroiu C:” Să se realizeze demersuri către Consiliul judeţean Prahova şi către 

Ministerul sănătăţii pentru a veni în sprijinul nostru.” 
Dl.primar:”Ştiţi că am transmis adresă şi am depus toate documentele pentru 

obţinerea terenului de 5000 mp de la Colegiul Militar:Dimitrie Cantemir. Răspunsul primit a 
fost negativ. Pentru întreţinerea Şcolii Podu Vadului  am alocat în bugetul local suma de 
100.000 lei.” 

Este supusă la vot propunerea de iniţiere proiect hotărâre pentru achiziţionare 
evaluator – s-a votat în unanimitate. 

Dna.Grădinaru:”Propun să facem revenire la adresa noastră pentru obţinerea 
terenului de la Colegiul Militar.” 



Dl.primar:”O să revenim asupra acelei adrese.” 
Dl.Munteanu:”Să relocăm spitalul în altă localitate.” 
Dl.Primar:”Se dorea ca Spitalul de Boli Pulmonare să fie desfiinţat şi doar 10 paturi să 

fie mutate la Spitalul din Băicoi. Este meritul nostru al Consiliului local că acest spital mai 
funcţionează astăzi.” 

Dl.Toader:”Propun ca proprietarul să vină la discuţii fără avocat.” 
Dl.Voicu:”S-a prezentat un client pentru cumpărarea acestui spital. Proprietarul a 

solicitat 900.000 euro, clientul a oferit 200.000 de euro.” 
Doamna Duţoiu doreşte să pună câteva întrebări domnului primar. 
Întrucât pe ordinea de zi nu avem punctul diverse, dl.primar îi propune dnei.consilier 

să vină în audienţă. 
Dl.Bercăroiu D. anunţă membri Comisiei pentru agricultură că în data de 05.08.2019 

se vor deplasa în teren la concesiunile deţinute de dl.Radu Cristian, Nacu Florinel şi Kiru 
Vasile.   

Dna.Grădinaru face cunoscut membrilor consiliului că în data de 22.07.2019 a avut loc 
consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” unde s-a pus în discuţie problema 
achiziţiilor publice.  

Dl.primar:”Achiziţiile publice trebuie să se realizeze de o persoană cu studii în 
domeniu, administratorul nu se poate ocupa de aşa ceva.” 

Dna.Duţoiu precizează că la Grădiniţa Valea Târsei se schimbă centrala termică. 
Dl.Bercăroiu Cătălin îşi arată nemulţumirea faţă de organizarea şedinţelor CA de la 

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, deoarece se desfăşoară la ora 11.30 şi dumnealui nu poate fi 
prezent.  

Se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi: Prezentarea răspunsurilor formulate la 
corespondenţa Consiliului Local: 

Dna.Goga E prezintă răspunsurile la următoarele adrese: 
- adresa nr.11576/31.07.2019 – întocmire anchetă socială Băcioiu Virginica; 
- adresa nr.10833/16.07.2019 – formulată de Necula Marian, nu se va iniţia proiect 

de hotărâre; 
- adresa nr.79/17.07.2019 – formulată de Stroe Adriana, răspuns nefavorabil, 

deoarece construcţia nu îndeplineşte condiţiile de mobilier urban prevăzute în 
PUG şi RLU; 

- adresa nr.10967 şi  80/19.07.2019 – formulată de ISJ Prahova, autorităţile publice 
nu pot prelua palatele/cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, deoarece la 
acest moment în bugetul local nu sunt prevăzute sume care ar putea acoperi 
cheltuielile curente şi de capital al acestora; 

- adresa nr.10586/08.07.2019 – formulată de SC Marshalls Comimpex SRL, 
documentele solicitate au fost depuse la instanţa de fond; 

-  adresa nr.71/09.07.2019 – formulată de Nacu Florinel, răspuns nefavorabil, 
contractul de concesiune încheiat în anul 1999 nu se poate împărţi în două 
contracte de concesiune; 

- adresa nr.78/16.07.2019 – formulată de Kiru Vasile, comisia agricolă împreună cu 
reprezentanţi din cadrul aparatului de specialitate al primarului, se vor deplasa în 
vederea verificării îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 

-  adresa nr.10649/12.07.2019 – formulată de SC DSD Expert Forest SRL, acord 
privind tranzitarea pe terenul proprietatea oraşului a masei lemnoase recoltată din 
fondul forestier pe care-l administrează; 



- adresa nr.10896/17.07.2019 – formulată de Poliţia oraşului Breaza, în luna august 
se va iniţia proiect de hotărâre; 

- adresa nr.11022/22.07.2019 – formulată de Petcu Gina, nu se vor monta 
relantisoare, autorităţile publice locale propun a fi trasate marcaje rezonatoare; 

- adresa nr.74/10.07.2019 – formulată de Dogaru Petre, se solicită prezentarea unei 
lucrări tehnice de cadastru; 

- prezentare Ordin Prefect Prahova nr.231/16.07.2019 privind aprobarea Anexei 14 
la Regulamentul aprobat prin HG nr.890/2005, privind izlazul comunal al oraşului 
Breaza, jud.Prahova. 

Dl.preşedinte declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 31 iulie 2019. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    SECRETAR ORAŞ, 
 
Florian Tudor                                     Maria-Cătălina Goran 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier juridic, 
Elena Goga 
 
 
 
 

 

 

 


