Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza
desfăşurată în data de 26 septembrie 2018 cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29 august 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a Consiliului
Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.534/23.08.2019 a Primarului orașului Breaza, conform
Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.
La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl.Gheorghe Richea, Viceprimarul oraşului – dra.Bran
Alexandra Lăcrămioara, 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 29 august 2019.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 14 consilieri, din totalul de 17, lipsesc:
Munteanu Ion, Neguţescu Evelina şi Oprea Dorina.
Dl consilier Cîrtoaje Florin a participat la şedinţă din momentul discutării punctului doi al ordinii de zi,
iar dl.Bercăroiu Cătălin de la punctul cinci.
Dl.preşedinte dă cuvântul dnei.secretar pentru a supune la vot procesele-verbale ale şedinţelor
anterioare .
Dna.secretar:”Supun la vot următoarele procese-verbale:
- Proces-verbal al şedinţei ordinare desfăşurată în data de 31.07.2019. Dacă sunt
propuneri de modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu, cine
este pentru, împotrivă se abţine cineva? – 11 voturi pentru şi o abţinere (dra.viceprimar, deoarece nu a
participat la şedinţa Consiliului local);
- Proces-verbal al şedinţei extraordinare desfăşurată în data de 22.08.2019. Dacă
sunt propuneri de modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu,
cine este pentru, împotrivă se abţine cineva? – 12 voturi pentru.
Dl.Tudor supune la vot introducerea pe ordinea de zi a cinci proiecte de hotărâri, proiecte ce au fost
dezbătute în şedinţa de comisii, precum şi a două informări şi un referat (referitor la situaţie imobil proprietate
privată a oraşului Breaza, situat în Breaza, str.Gării, nr.21; informare privind Dosarul nr.1358/P/2018 şi
referatul întocmit de secretarul oraşului privind necesitatea adoptării unei hotărâri prin care Consiliul Local să
ia act de demisia dnei. consilier Oprea Dorina) - 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 modificarea bugetului local pe anul 2019;
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul “Locuri de joacă pentru copii Parc Brâncoveanu”, oraş Breaza
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local, parohiilor de pe raza oraşului
Breaza
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
4. Proiect de hotărâre privind revocarea unor acte administrative adoptate de
Consiliul Local Breaza;
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special de reprezentare a Oraşului Breaza în AGA
a ADI „parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”.
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
6. Proiect de hotărâre privind inventarierea unor imobile în domeniul privat al oraşului Breaza.
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
7. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului
proprietate privată a oraşului Breaza cu număr cadastral 29912.

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune.
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.26/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului
privind reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul orașului
Breaza, aflate în domeniul privat al localității.
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza.
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în
Consiliile de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ de pe
raza oraşului Breaza.
- Iniţiator dra.Bran Alexandra Lăcrămioara – Viceprimarul oraşului Breaza.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de
Boli Pulmonare Breaza.
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Târgului Tradiţional de Toamnă Breaza şi a
taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării acestuia, pentru anul 2019.
- Iniţiatori un grup de consilieri locali.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii
activităţii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie din cadrul serviciului de salubrizare al oraşului Breaza, judeţ
Prahova.
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii
activităţii de deszăpezire din cadrul serviciului de salubrizare al oraşului Breaza, judeţ Prahova.
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între oraşul Breaza şi
Clubul de Turism şi Arte Escamonde Ploieşti.
- Iniţiator dl.Gheorghe Dragoş Bercăroiu, consilier local.
17. Informare privind situaţia imobilului proprietate privată a oraşului Breaza, situat în Breaza,
str.Gării, nr.21
Prezintă: Dna.Toader Geanina, Şef Serviciu APL;
18. Informare privind dosarul penal nr.1358/P/2018.
Prezintă:Dna.Goran Maria-Cătălina, secretarul oraşului;
19. Referat privind necesitatea adoptării unei hotărâri prin care Consiliul Local să ia act de demisia
dnei. consilier Oprea Dorina;
Prezintă:Dna.Goran Maria-Cătălina, secretarul oraşului;
Domnul primar anunţă retragerea de pe ordinea de zi a două proiecte de hotărâri, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special de reprezentare a Oraşului Breaza în
AGA a ADI „parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe
anul 2019.
Dna.Sichim: „Prin Decizia Directorului General DGRFP nr.5207/27.08.2019, Oraşul Breaza a primit
următoarele sume:
- Cod 11.02.06 sume defalcare din TVA – pentru echilibrarea bugetelor locale – suma de 96 mii lei
în trimestrul III 2019;
- Capitolul 84.02.03.03 – 20.02 – străzi-reparaţii curente – suma de 96 mii lei în trimestrul III 2019;
- Cod 11.02.09 – sume defalcate din TVA, pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular
sau confesional acreditat – suma de 20 mii lei în trimestrul III şi suma de 32 mii lei în trimestrul IV
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 (12 voturi).

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Locuri de joacă pentru copii Parc Brâncoveanu”, oraş
Breaza;
Dra.viceprimar:”Vă rog să-mi spuneţi, dacă aţi primit devizul semnat şi ştampilat?”
Dna.secretar:”Da, este la dosarul de şedinţă.”
Dna.Duţoiu:”Aş dori să o întreb pe dna.Bunghez, când încep lucrările pentru locul de joacă de la Valea
Târsei?”
Dna.Bunghez:”Astăzi a avut loc licitaţia.”
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 alocarea unor sume din bugetul
local, parohiilor de pe raza 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 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind revocarea
unor acte administrative adoptate de Consiliul Local 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).
Dl.Primar informează membri consiliului local cu privire la retragerea proiectului de hotărâre privind
acordarea mandatului special de reprezentare a Oraşului Breaza în AGA a ADI „Parteneriatul pentru
Managementul Deşeurilor Prahova”.
„Unul din motivele pentru care am retras acest proiect, este acela că cetăţenii sunt obligaţi să
selecteze deşeurile. Mai mult, pentru a avea un preţ mai mic trebuie să le transportăm acolo unde este
colectarea selectivă. Gândiţi-vă la cetăţenii care locuiesc în celelalte cartiere ale oraşului (Surdeşti, Podu
Corbului, Frăsinet, Nistoreşti...), unde vor transporta ei gunoiul ca să le perceapă un preţ mai mic? Discuţia a
fost următoarea, toţi primarii din zonă să obligăm operatorii să colecteze gunoiul selectiv. SC Floricon să ne
dea saci şi să stabilim zile în care vin să colecteze sticla, hârtia. Nu ştiu dacă este normal ca o zi întreagă să
caut prin oraş unde să depozitez gunoiul selectiv, să-mi scadă 2 lei din factură.”
Dna.Grădinaru:”De unde 2 lei, era 11,98 lei şi acum vorbim de 4 lei.”
Dl.Primar:”În acest moment la ADI sunt discuţii foarte mari. S-a amânat şedinţa pentru data de 2
septembrie. Acesta este motivul pentru care am retras proiectul de pe ordinea de zi. Am început cu şcolile, să
învăţăm copiii să adune selectiv. Am continuat cu asociaţiile de proprietari. Am cumpărat acele containăre de
la SC Bixand, dar nu le-am amplasat încă. În oraşele în care au fost amplasate s-a format în jurul lor o groapă
de gunoi. Cetăţenii din alte localităţi lasă sacii de gunoi de la Capu Câmpului şi până la ieşirea din oraş. Noi
primăria, am plătit un miliard lei vechi să ne ridice gunoiul. Continuăm acest proiect să învăţăm să adunăm
selectiv.”
Dl.Cîrtoaje:”Cetăţeanul plăteşte gunoiul şi operatorul este obligat să-l ridice din faţa imobilului meu.
Cum demonstrez eu că am dus gunoiul şi că l-am colectat selectiv?”
Dl.Toader:”Întrebarea cetăţenilor din oraş este următoarea: până la sfârşitul anului se va mai schimba
preţul la salubrizare?”
Dl.Primar:”Discuţia purtată la ADI Managementul deşeurilor Prahova, a fost următoarea: La Ploieşti sa realizat din fonduri europene o fabrică de colectare şi selectare a deşeurilor, care impune operatorilor un alt
preţ faţă de cel pe care-l depozitează la goapa de gunoi. Dacă îndeplinesc această condiţie şi duc gunoiul
selectiv, preţul este mai mic. Pentru că noi nu colectăm selectiv trebuie să plătim la mediu o sumă de bani.”
Dl.Vintiloiu:”Soluţia cea mai bună ar fi ca toţi cetăţenii oraşului să încheie contracte de salubrizare cu
operatorul.”
Dl.Primar:”Am trimis adresă la SC Floricon şi le-am spus că le punem la dispoziţie Poliţia locală să
meargă în teren şi să încheie contracte cu toţi cetăţenii. Au fost mărite amenzile pentru cetăţenii care nu au
contracte încheiate cu SC Floricon şi urmează să implementăm taxa specială de salubrizare. Consiliul local
trebuie să stabilească norme de aplicare a acestei taxe, deoarece de la 1 ianuarie 2020 trebuie să o punem în
practică.”

Dl.Cîrtoaje:”Înainte de a lua anumite decizii consider că ar trebui să-l invităm pe dl.Constantinescu
într-o şedinţă de consiliu, să stăm de vorbă cu dumnealui, să ne spună ce poate să ne ofere, să vedem ce
dorim noi să ne ofere pentru oraş şi atunci vedem ce avem de făcut. Nu mi se pare corect ca eu care am
contract la SC Floricon să merg să duc gunoiul. Obligaţia lor este de a-l colecta din faţa fiecărui imobil, să-şi
stabilească zile pe săptămână, ce colectează în ziua respectivă şi ce colectează în altă zi.”
Dna.Grădinaru:”Printr-o adresă, SC Floricon ne-a informat că jumătate din cetăţenii de la blocuri au
contracte cu această firmă.”
Dl.Primar:”S-a schimbat situaţia, acum s-au încheiat contracte cu toţi locatarii blocurilor. Am fost astăzi
sus la „pietriş” şi nu sunt locuinţe, dar gunoaie erau aruncate peste tot. Dacă ar fi să pun poliţiştii locali să
păzească la fiecare stradă, mi-ar trebui 5000 de poliţişti. Nu suntem o comună, suntem un oraş de trei ori mai
mare decât Câmpina ca şi suprafaţă. Dacă punem camere de filmat, ştiţi de când ne chinuim şi cu acestea. A
dat o directivă Uniunea Europeană prin care nu avem voie să folosim imaginile publice.”
Dna.Grădinaru:”Amplasarea camerelor poate fi făcută, dar cel care are traseu către serviciu prin zona
respectivă zi de zi, poate să atenţioneze proprietarul care şi-a amplasat camere de luat vederi în care îi spune
să şteargă imaginile zilnic. Dacă este trecerea ocazională, nu este niciun fel de interdicţie.
Dra.Viceprimar:”Consider că trebuie ridicată problema modului în care se colectează deşeurile, având
în vedere că se folosesc maşini de mari tonaj pe străzile adiacente care sunt destul de înguste, care au fost
reparate din bugetul local sau prin proiecte cu fonduri europene şi care au ajuns să se strice din nou din cauza
acestor maşini care nu au tonajul corespunzător.”
Dl.Voicu:”Persoanele care nu au încheiate contracte cu SC Floricon pot fi identificate foarte uşor.
Depozitează gunoiul în cazane, ei nu au pubele ca celelalte persoane.”
Dl.Lăptoiu Mihai:”Sunt cetăţean al oraşului Breaza şi membru al partidului PLUS. Dumneavoastră aţi
furnizat foarte multe informaţii, dar diferenţa în care ne aflăm noi ca civilizaţie în colectarea gunoiului şi locul
unde spune legea că ar trebui să fim este atât de mare încât dacă nu ne apropiem din ambele direcţii şi
aşteptăm ca Floriconul să facă ceva în condiţiile în care el oricum este subcontractant (primeşte bani mai puţin
decât colectează), nu o să reuşim să facem nimic. Părerea mea este că, Consiliul local ar trebui să-şi
genereze o opinie, iar dvs.ca persoană reprezentativă (adresându-se primarului) şi cu doi membri ai consiliului
local, să luaţi loc la masă cu dl.Constantinescu şi să stabiliţi cum faceţi. În Bucureşti, primăriile de sector
colectează taxele de gunoi în impozit. Dacă ai proprietate, stai o zi, stai 100 de zile, stai 365 de zile, plăteşti
taxa de gunoi. Este alegerea ta că nu vrei să locuieşti în fiecare. Am contract deşi nu locuiesc zi de zi în
Breaza. Nu ajungem la niciun rezultat dacă aşteptăm ca SC Floricon să vină, să pună pe fiecare stradă, dar
trebuie făcut pas cu pas. Un parcurs mai simplu ar fi să colectaţi această taxă de salubrizare împreună cu
impozitul.”
Dl.Primar:”Consiliul local a hotărât să colectăm această taxă. Breaza nu se compară cu niciun oraş din
zonă. Avem 10 cartiere componente ale oraşului unde operatorul nu merge să ridice gunoiul. Dacă aş institui
această taxă, 30% din populaţie ar plăti-o degeaba, deoarece operatorul nu ar merge să-l ridice. Aceşti
cetăţeni ne dă pe noi în judecată ca primărie, că nu le luăm gunoiul, deoarece noi luăm această taxă, nu
Floriconul.”
Dl.Lăptoiu Mihai:”Domnu primar, dacă gospodăriile de pe creasta muntelui şi de pe vârful dealului
unde nu poate ajunge maşina sunt un procentaj.”
Dl.Primar:”Sunt foarte multe. Cei care sunt la câmpie au contracte. Când veţi merge în campanie anul
viitor, o să vedeţi că la persoanele greu accesibile le-am amplasat containăre şi le ridicăm noi gunoiul contra
cost. Am procedat aşa pentru că numai aşa îi învăţăm să-l aducă. De exemplu, în Podu Corbului nu putea
intra maşina de la Floricon şi nici maşina noastră, am amplasat aceste containăre şi aduceau numai anumite
persoane. Acum s-a asfaltat această stradă şi Floriconul a încheiat contracte cu toţi cetăţenii din acea zonă şi
merge să le colecteze gunoiul. Încă odată vă spun, Consiliul local a mărit amenzile tocmai pentru ai obliga pe
cetăţeni să încheie cât mai multe contracte. Aţi menţionat persoanele din Bucureşti, în Breaza avem străinaşi
mai mulţi decât brezeni. Avem 5700 de gospodării de străinaşi şi 5200 de brezeni. Am trimis poliţia locală şi
nu i-a găsit acasă. Au construit fără AC, avem 600 de dosare pe rolul instanţelor de judecată.”
Dl.Lăptoiu Mihai:”Cred că extindem discuţia prea mult. Ar trebui să rămânem în sfera aceasta. Să
facem un test, să vedem faţă de stadiul de acum pe care l-aţi definit dvs. şi membri consiliului local şi să
vedem peste o lună în ce punct ne aflăm, ce paşi înainte am făcut. Mi se pare că ştim cu toţii problemele, dar
că înaintăm foarte încet. Sigur mai există şi altele, dar să vedem cât de repede înaintăm în acestă problemă.

-

Există o persoană în cadrul Primăriei care poate discuta în mod operativ cu dl.director de la SC
Floricon şi au misiunea de a rezolva această problemă?”
Dl.Primar:”Da, dl.Necula Marian de la SSU.”
Dl.Lăptoiu Mihai:”Această persoană vă dă un raport de activitate în fiecare lună?”
Dl.Primar:”Are foarte multe atribuţii stabilite prin fişa postului.”
Dl.Lăptoiu Mihai:”Înseamnă că nu este persoana bine aleasă.”
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind inventarierea unor imobile în
domeniul privat al 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 (14 voturi).
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de
superficie cu titlu oneros asupra terenului proprietate privată a oraşului Breaza cu număr cadastral 29912;
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: 13 voturi pentru şi o abţinere (dra.viceprimar).
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de
concesiune;
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 (14 voturi).
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL
nr.26/28.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea organizării, administrării şi
exploatării pajiştilor permanente din extravilanul orașului Breaza, aflate în domeniul privat al localității;
Comisia juridică din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (14 voturi).
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliile de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în unităţile de învăţământ de pe raza oraşului 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 (14 voturi).
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Spitalului de Boli Pulmonare 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 (14 voturi).
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Târgului
Tradiţional de Toamnă Breaza şi a taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării acestuia, pentru anul 2019.
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii
din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil.
Dna.secretar:”Consider că taxa pentru comercianţii şi producătorii locali ar trebui să fie egală pentru
toţi participanţii.”
Dna.Grădinaru:”La Proviţa de Sus comercianţii şi producătorii locali nu plătesc nicio taxă.”
Dl.Toader propune ca şi în data de 14 octombrie să se organizeze activităţi şi manifestări cultural
artistice.
Dl.Primar:”Nu avem posibilitatea să organizăm trei zile aceste activităţi.”
Este supusă la vot propunerea dlui.Toader: 2 voturi pentru şi 12 abţineri.
Dra.viceprimar propune ca taxele să nu fie reduse pentru comercianţii şi producătorii locali, pentru a
nu se interpreta ca fiind discriminare. Este supusă la vot această propunere: 4 voturi pentru şi 10 abţineri.
În cadrul comisiilor de specialitate s-au propus următoarele amendamente:
- Art.1 (1)....”pe str.Caraiman, de la intersecţia acesteia cu str.Ocinei, pe o lungime de 50 de metri,
pe ambele sensuri de mers se interzice oprirea autovehiculelor.
- Art.1 (2) În perioda târgului se vor desfăşura activităţi....., în zilele de 12 şi 13 octombrie.

-

Art.2 (1) Târgul Tradiţional... se desfăşoară în perioada 11-14 octombrie 2019;
Art.10 (1) dl.Bercăroiu Dragoş – preşedintele comisiei;
Art.10 (2) Preşedintele va convoca membri comisiei ... şi va stabili programul de lucru şi
modalitatea de achitare a taxei la Casieria Primăriei oraşului Breaza.”
Sunt supuse la vot aceste amendamente: 12 voturi pentru şi 2 abţineri (dra.viceprimar şi
dl.Meseşeanu).
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 13 voturi pentru şi o abţinere (dra.viceprimar).
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie
din cadrul serviciului de salubrizare al oraşului Breaza, judeţ 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 (14 voturi).
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de deszăpezire din cadrul serviciului de salubrizare al
oraşului Breaza, judeţ 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 (14 voturi).
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
acord de parteneriat între oraşul Breaza şi Clubul de Turism şi Arte Escamonde Ploieşti;
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 (14 voturi).
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Informare privind situaţia imobilului proprietate privată a
oraşului Breaza, situat în Breaza, str.Gării, nr.21.
Este supusă la vot informarea: s-a votat în unanimitate propunerea privind întocmirea raportului de
evaluare în vederea vânzării terenului.
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Informare privind dosarul penal nr.1358/P/2018.
Dna.secretar informează membri consiliului cu privire la soluţia din dosarul nr.1358/P/2018, respectiv
clasarea dosarului penal privind faptele de abuz în serviciu, prev.de art.297 C.p. şi neglijenţă în serviciu,
prev.de art.298 C.p. prezumate a fi fost săvârşite de funcţionari publici din cadrul OCPI Prahova.
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi: Referat privind necesitatea adoptării unei hotărâri prin
care Consiliul Local să ia act de demisia dnei. consilier Oprea Dorina.
Este supusă la vot propunerea privind adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul local să ia act de
demisia consilierului local, să constate încetarea de drept a mandatului acestuia şi să declare vacant locul de
consilier ocupat de dna.Oprea Dorina, consilier ales pe listele PSD Prahova: s-a votat în unanimitate.
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:
- adresele nr.101 şi 12382/19.08.2019 formulate de dl.Enescu Gheorghe – Consiliul local nu este
de acord cu extinderea iluminatului public şi subtraversare DN1, km 103+160 m;
- adresa nr.114/29.08.2019 – formulată de CL, solicită Liceului teoretic „Aurel Vlaicu” să prezinte
informaţii cu privire la investiţiile care s-au realizat din sumele alocate în bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2019, precum şi persoana din cadrul instituţiei care are ca atribuţii achiziţiile
publice (dacă este specificat în fişa postului).
- adresa nr.12517/21.08.2019 – formulată de Caticu Constantin Crişan. A fost transmisă spre
competentă soluţionare compartimentului agricol;
- adresa nr.11940/07.08.2019 – formulată de Goran Gheorghe – răspunsul se va formula de SSU
şi compartimentul urbanism;
- adresa nr.109/26.08..2019 – formulată de Virginia Lupuşoru- Partidul PLUS, adresa a fost
transmisă spre competentă soluţionare compartimentului urbanism şi IP-API;
- adresa nr.96/12.08.2019 – formulată de Enache Dana Marina, adresa a fost transmisă spre
competentă soluţionare compartimentului urbanism şi agricol;

-

adresa nr11830/05.08.2019 – formulată de Brotoiu Vasile Valentin, solicitarea nu poate fi
soluţionată favorabil;
- adresa nr.11780/05.08.2019 – formulată de Necula Marian, acord de principiu privind
amenajarea de platforme betonate;
- adresa nr.103/22.08.2019 – formulată de cetăţenii străzii Plaiului – membri CL şi-au însuşit
punctul de vedere transmis de Serviciul IP-API;
- adresa nr.78/16.07.2019 – formulată de Kiru Vasile, preluarea contractelor de concesiune şi
închiriere de către SC MILKIR BEEF SRL se poate trealiza numai după popularea cu bovine a
exploataţiei;
- cererea nr.113/28.08.2019 – primar, concediu de odihnă în perioada 2-6 septembrie.
Dl.preşedinte declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 29 august 2019.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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