
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza 
desfăşurată în data de 19 decembrie 2019 cu 12 voturi pentru şi 1  abţinere. 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
Încheiat astăzi 28 noiembrie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă 

ordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.715/22.11.2019 a 
Primarului orașului Breaza,  conform   Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.   

La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl.Gheorghe Richea, Secretarul 
general al ora;ului Breaza – dna. Maria-Cătălina Goran, dna. Elena Goga - consilier juridic și 
Șef Serviciu APL - dna.Geanina Toader. 

Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  28 noiembrie  2019. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 15 consilieri, din totalul 

de 17, lipsesc: Bran Alexandra şi Duţoiu Tonioara. 
Dl.Toader supune la vot următoarele: 
- introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2019 şi a Listei obiectivelor de investiţii Anexa 7 la HCL nr.35/2019, 
proiect ce a fost dezbătut în şedinţa de comisii - S-a votat în unanimitate. 

- Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii sportivilor care au obţinut 
performanţe deosebite la acţiuni sportive interne şi internaţionale – s-a votat în 
unanimitate; 

- Răspunsuri la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza – s-a votat în 
unanimitate; 

- Diverse – s-a votat în unanimitate; 
Dl.preşedinte dă cuvântul dnei.secretar  general pentru a supune la vot procesele-

verbale ale şedinţelor anterioare . 
Dna.secretar:”Supun la vot următoarele procese-verbale: 
- Proces-verbal al şedinţei extraordinare desfăşurată în data de 22.10.2019. 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 (dna.Grădinaru Adriana şi dna Neguţescu Evelina, deoarece nu 
au participat la şedinţa Consiliului local); 

- Proces-verbal al şedinţei ordinare desfăşurată în data de 31.10.2019. Dacă sunt 
propuneri de modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor 
consemnate. Dacă nu, cine este pentru, împotrivă se abţine cineva? – 14 voturi 
pentru şi o abţinere (Stanciu Nadia); 

- Proces-verbal al şedinţei extraordinare desfăşurată în data de 08.11.2019. 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 4 abţineri ( Bercăroiu Cătălin, Bercăroiu Dragoş, Neguţescu Evelina şi 
Vintiloiu Alexandru, deoarece nu au participat la şedinţa de consiliu); 

Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă. 



1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Breaza SRL. 
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale; 
- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 

3. 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. 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.50/2018, privind stabilirea procedurii cadru 
de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi 
a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
5.Proiect de hotărâre privind acordarea unei scutiri de la plata impozitului; 

  - Iniţiator dra.Bran Alexandra - Viceprimarul oraşului Breaza. 
6. 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. 
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii sportivilor care au obţinut rezultate 
deosebite la acţiuni sportive interne şi internaţionale. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
8. Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;  

Prezintă: Goga Elena, consilier juridic; 
9. Diverse. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind majorarea 
capitalului social al SC Parc Industrial Breaza SRL;  

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

Dna.Grădinaru:”Ce sumă s-a aprobat?” 
Dna.Toader:”50 mii lei. ” 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (15 voturi). 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unor 

facilităţi fiscale. 
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 (15 voturi). 
Se trece la punctul 3 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, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi 
sport din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (15 voturi). 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea  

HCL nr.50/2018, privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în 
clădiri şi terenuri neîngrijite; 

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



În cadrul comisiei a fost propusă dna.Stan Carmen. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (15 voturi). 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unei 

reduceri de la plata impozitului; 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat 

comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
În cadrul comisiilor s-a propus reducerea cu 50% a impozitului. 
Dl.Cîrtoaje şi dna.Grădinaru nu sunt de acord cu reducerea/scutirea impozitului. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 9 voturi pentru şi 6 abţineri (Bogdan Gabriel, 

Bercăroiu Dragoş, Cîrtoaje Florin, Grădinaru Adriana şi Munteanu Ion). 
Se trece la punctul 6 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. 
Dna.Toader:”Suma pentru majorarea capitalului social la SC Parc Industrial, se ia 10 

mii de lei tot de la pct.14 „lucrări noi”, acolo vor rămâne 12.830 lei şi vor merge la pct.28 (2) 
„participare capital social 50 mii lei.” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru şi 1 împotrivă (Cîrtoaje 
Florin). 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unor 
premii sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la acţiuni sportive interne şi internaţionale;  

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

Dl.Toader:”În comisii, dl.Voicu a propus acordarea unui premiu de 1000 lei pentru 
Badea Irina Gabriela. În consecinţă, premiile se vor acorda după cum urmează: 

Şandru Ilinca – 4000 lei; 
Roşu Dragomir Alin 1000 lei; 
Badea Irina Gabriela 1000 lei.”    
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (15 voturi). 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Prezentare răspunsuri formulate la 

corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza; 
Dna.Goga E. prezintă răspunsurile la următoarele adrese: 
- Adresa nr.17456/14.11.2019, formulată de Vişan Marius – Directorul CSO 

Tricolorul Breaza - urmare discuţiilor purtate în şedinţa Consiliului Local, s-a stabilit mutarea 
temporară a dlui.Rădulescu Viorel într-un spaţiu de pe str.Morii, nr.35, proprietatea oraşului 
Breaza; 

- Adresa nr.18270/28.11.2019 formulată de Consiliul local Breaza şi adresată  
dlui.Rădulescu Viorel - prin prezenta, vă facem cunoscut că în termen de 5 zile se impune să 
eliberaţi spaţiul din cadrul Clubului Sportiv Orăşenesc „Tricolorul”  Breaza, sens în care vi se 
pune la dispoziţie temporar o cameră situată în imobilul din oraşul Breaza, strada Morii nr.35, 
jud.Prahova. 

- Adresa nr.144/23.10.2019, formulată de Stanciu Florin Emanuel -  se va  
răspunde că suprafaţa de teren solicitată în vederea închirierii face parte din domeniul privat al 
oraşului Breaza, conform HCL nr.27/29.03.2012 şi este cuprinsă în Anexa nr.14 – izlazuri – 
aceasta fiind validată prin Ordinul Prefectului nr.231/16.07.2019. Având în vedere că izlazurile 
aparţinând oraşului Breaza nu au fost atribuite până în prezent, conform  Regulamentului 
privind reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din 



extravilanul orașului Breaza, aflate în domeniul privat al localității, aprobat prin HCL 
nr.26/28.02.2018, acestea urmează a fi închiriate   prin licitaţie publică persoanelor fizice sau 
juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, potrivit art.9 alin.(2) din 
OUG nr.34/2013. 

- Adresa nr.17970/25.11.2019, formulată de Bercăroiu Sorina - potrivit art.361  
alin.(2)  şi (3) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, “Trecerea unui bun din 
domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face 
prin hotărâre a consiliului local al oraşului, dacă prin lege nu se dispune altfel. 
 În instrumentele de prezentare şi motivare a hotărârii prevăzută la alin. (2) se regăseşte, în 
mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public local.” 

Mai mult, potrivit legislaţiei în vigoare, bunurile din domeniul public sunt inalienabile, 
insesizabile şi imprescriptibile, ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau 
închiriate, în condiţiile legii. În consecinţă, cererea nu poate fi soluţionată favorabil. 

- Adresa nr.17464/14.11.2019, formulată de Diaconu Mircea Cristian - în vederea  
vânzării imobilului, vom demara procedura de întocmire a lucrării tehnice de cadastru şi implicit 
intabulării dreptului de proprietate  a oraşului Breaza în cartea funciară. Menţionăm că potrivit 
legii, vânzarea de imobile poate fi realizată numai în baza unui raport de evaluare însuşit de 
Consiliul local, fapt ce implică achiziţionarea unui evaluator autorizat ANEVAR.Totodată, vă 
facem cunoscut că toate costurile vor fi suportate de dvs., iar acestea vi le vom comunica la o 
dată ulterioară. 

- Adresa nr.17510/14.11.2019, formulată de Radu Cristian - din discuţiile purtate,  
consilierii locali au  considerat că este necesar ca dl.Nacu Florinel, parte în cadrul contractului 
de concesiune nr.2964/22.04.1999, să fie informat de faptul că dvs.doriţi să vindeţi animalele 
pe care le deţine în gospodărie, precum şi construcţia – grajdul situat pe acesta, unui 
crescător de animale şi i-au solicitat să-şi exprime un punct de vedere. Faţă de cele 
susmenţionate, solicitarea dvs. va rămâne în atenţia autorităţilor publice locale. 

- Adresa nr.18269/28.11.2019, formulată către Nacu Florinel - prin prezenta, vă 
aducem la cunoştinţă că prin adresa înregistrată la sediul Primăriei oraşului Breaza sub 
nr.17510/14.11.2019, dl.Radu Cristian Constantin, concesionar al terenului în suprafaţă de 
13,31 ha, informează autoritatea publică locală că doreşte să-şi vândă animalele pe care le 
deţine în gospodărie, precum şi construcţia – grajdul situat pe acesta, unui crescător de 
animale. Având în vedere faptul că şi dvs.sunteţi parte în cadrul contractului de concesiune 
nr.2964/22.04.1999, consilierii locali au considerat că este necesar să vă prezentaţi punctul de 
vedere cu privire la problema susmenţionată. Faţă de cele susmenţionate, vă rugăm să ne 
precizaţi poziţia dvs. 

- Adresa nr.16143/23.10.2019, formulată de Vrabie Constantin - Terenul pe care îl  
solicitaţi în vederea cumpărării, face parte din Parcul Brâncoveanu - domeniul public al 
oraşului Breaza, care potrivit art. 861, alin.(1) Cod civil este inalienabil, imprescriptibil şi 
insesizabil. Facem precizarea că în vederea realizării vânzării, se impune dezmembrarea 
terenului solicitat din întreaga suprafaţă, precum şi trecerea acestuia în domeniul privat al 
oraşului Breaza.Ţinând seama de faptul că la acest moment ne aflăm în faza de actualizare a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al oraşului Breaza, 
membrii Consiliului Local nu au fost de acord cu întocmirea procedurii de dezmembrare şi 
implicit cu vânzarea terenului. În concluzie, solicitarea dvs.nu poate fi soluţionată favorabil.  

- Adresa nr.16361/28.10.2019, formulată de Fulga Ion – a primit acelaşi răspuns ca  



la adresa  formulată de Vrabie Constantin; 
- Adresa nr. 17182/08.11.2019, formulată de Brebeanu Adriana - toate aspectele  

semnalate nu intră în competenţa de soluţionare a Consiliului Local Breaza şi vă recomandăm 
să vă adresaţi Serviciului Poliţie Locală din cadrul Primăriei oraşului Breaza şi Poliţiei oraşului 
Breaza; 

- Adresa nr.16708/01.11.2019, formulată de Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” – a fost  
invitată dna.Gîţă Maricica în şedinţa de comisii din 17.12.2019; 

- Adresa nr.68240/29.10.2019, formulată de Primăria Municipiului Câmpina, s-a  
solicitat compartimentelor de resort ca la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2020, să 
se aloce sume necesare acoperirii cheltuielilor acordării serviciilor sociale oferite în cadrul 
CRARSPA Câmpina. 

- Adresa nr.18280/28.11.2019, formulată de Vilăescu Florian, va fi discutată în AGA  
a SC Parc Industrial Breaza SRL; 

- Decizia Curţii de conturi nr.38/2019 – membrii consiliului au solicitat să le fie  
transmisă pe email pentru consultare. 
 Dna.Toader Geanina prezintă: 

-  adresa nr.17524/15.11.2019, privind reorganizarea unităţilor de învăţământ de pe  
raza oraşului Breaza; 

- Adresa nr.4775/05.11.2019, înregistrată la sediul primăriei oraşului Breaza sub  
nr.16891/05.11.2019, privind suplimentarea burselor de merit pentru lunile septembrie-
decembrie 2019, cu 57 burse. Consiliul Local a aprobat cuantumulo burselor pentru anul 
2019 prin HCL nr.40/23.04.2019, iar solicitarea nu poate fi soluţionată favorabil. 

- Informează membri consiliului cu privire la raportul de evaluare întocmit pentru  
Spitalul de Boli Pulmonare Breaza. Suma stabilită prin raport este de 501.800 euro fără TVA. 
Se propune întocmirea unei adrese către proprietar. 

Dl.preşedinte:”Faţă de adresele discutate în şedinţa de comisii, răspunsurile au fost 
întocmite conform celor stabilite de membrii consiliului şi le-am semnat.” 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Diverse. 
Nistorescu Daniel-Cătălin – reclamaţie privind starea degradată a str.Mesteacănului. 

Răspunsul transmis de compartimentul de resort nu este satisfăcător, s-a comunicat că 
lucrările vor începe după data de 15 septembrie, (100 metri de stradă este impracticabilă). 

Dl.Primar îi informează că au fost cumpărate 1000 bucăţi traverse şi vor fi montate pe 
străzile unde sunt mai multe imobile. Se montează de la 20 până la 40 traverse pe 
zi.Traversele au fost depozitate la SC Hidrojet SA şi urmează a fi deplacate. Consiliul local a 
aprobat cumpărarea unui compresor pentru deplacarea acestor traverse, dar până la acest 
moment nu a fost achiziţionat.  Buldoexcavatorul s-a defectat şi reparaţia acestuia costă 
4000 lei. Trebuie să aveţi răbdare. 

Dl.Toader:”Cunosc strada despre care vorbiţi, dar este greu pentru ceea ce înseamnă 
să aveţi răbdare. După părerea mea, cu ceea ce a prezentat dl.primar, dacă vremea permite, 
la începutul lunii decembrie se va rezolva problema celor 80-100 metri de stradă.” 

Dl.Primar:”În Strechioi este o familie cu 5 copii, nu are curent electric, aduce apa cu 
un măgar de la 2 km distanţă de casă şi Consiliul local a aprobat suma de 6000 lei pentru 
montarea unui panou fotovoltaic.”  

Dna.Grădinaru:” De când este strada în situaţia aceasta? S-au realizat lucrări pe ea?” 
Dl.Nistorescu:”De 7 ani nu s-au realizat lucrări. Când vine plouă, apa din pădure cară 

toată piatra de pe stradă şi din acest motiv s-a deteriorat aşa de tare.” 



Dna.Grădinaru:”Acolo nu aveţi rigole, şanţuri? Nu ar trebui curăţate de fiecare 
proprietar în parte în faţa imobilului său?” 

Dl.Nistorescu:”Nu, este un drum ca prin pădure.” 
Dl.Toader solicită dlui Nistorescu numărul de telefon. 
Dl.Primar:”Câte traverse mai sunt pe această stradă?” 
Dl.Nistorescu:”Cred că vreo 20 de bucăţi.” 
Dl.Primar:”Cred că dacă le montăm invers vom acoperi o porţiune mai mare din stradă.” 
Dl.Pădure Gheorghe – Podu Corbului:”La noi nu ar fi o problemă numai acest drum, am 

avea nevoie de 2 cife de beton.” 
Dl.Primar:”Pentru turnarea betonului avem nevoie de autorizaţie de construire. Nu am 

spus că nu vom face, dar vă rog să aveţi răbdare.” 
Dl.Pădure Gheorghe:” Din variantă 100 de metri spre Podu Corbului este asfaltat. Al cui 

este acest drum, al Consiliului Judeţean sau al primăriei? Aţi văzut cum au fugit rigolele, nu 
sunt curăţate, este totul zob, nici nu sunt terminate, nu sunt realizate canalele de scurgere, 
sunt înfundate, iese apa pe drum, este totul terminat... Vin bucureştenii, s-au luat taxe de la ei 
şi ne-au stricat strada cu maşinile grele. Nu avem apă potabilă de 3 ani, aţi venit, aţi luat 
analize, nu este apa bună de băut şi ne-aţi cărat ca la animale apă cu cisterna de la pompieri.” 

Dl.Primar:” Aceea nu este apă de băut, am adus-o pentru uzul casnic.” 
 Dl.Pădure Gheorghe:”În toţi aceşti ani de când guvernaţi nu s-a făcut decât un tranşeu 

la poartă la mine şi acela cu banii de la un bucureştean, nu ştiu, s-a înfundat, vine apa pe 
stradă, este tot un dezastru.” 

Dl.Primar:”De când guvernează, cine?” 
Dl.Pădure Gheorghe:”Dvs.la primărie, de 3 ani...” 
Dl.Primar:”Adică noi cei care suntem aici? Nu am făcut nimic noi care guvernam aici?” 
Dl.Pădure Gheorghe:”Păi spuneţi-mi ce aţi făcut.” 
Dl.Primar:”Cine a realizat alunecarea de teren şi asfaltarea străzii? Ştiţi cât a costat 

alunecarea de teren? Dacă adunaţi impozitele din Podu Corbului plătiţi 20 de ani. A costat 20 
de miliarde de lei. Consiliul acesta pe care îl consideraţi dvs.prost, a plătit tot ce s-a realizat în 
cartierul dvs. Apa în Podu Corbului a fost demarată pe fonduri europene, acum suntem în faza 
de studiu de fezebilitate, iar acum au venit pentru obţinerea autorizaţiei de construire. În ziarul 
de Breaza am spus locuitorilor pentru a lua la cunoştinţă, totate lucrările pe care le-am realizat, 
dar şi cele pe care urmează să le realizăm.” 

Dl.Padure:”Canalizare nu avem.” 
Dl.Primar:” Canalizare nu avem nici în Breaza. Acum se realizează racordurile pe 

anumite străzi.” 
Dl.Padure:”Se accesează bani pentru aşa ceva.” 
Dl.Primar:”Nu v-am spus că apa pentru Podu Corbului a fost demarată pe fonduri 

europene? ” 
Dl.Toader:”De câti ani staţi fără apă? Sunt 20 de ani?” 
Dl.Padure:”Da.” 
Dl.Toader:”La ceilalţi primari aţi sesizat acest lucru?” 
Dl.Bercăroiu C:” Dvs.acasă faceţi?” 
Dl.Padure:”Da.” 
Dl.Bercăroiu C:”Cam cât credeţi că durează să faceţi un lucru la dvs.în gospodărie?” 
Dl.Padure:”Adică?” 
Dl.Bercăroiu C:”Orice.” 
Dl.Padure:”Am făcut fântână, fosă....” 



Dl.Bercăroiu C:”În câţi ani?” 
Dl.Padure:”În aştia în care nu am apă....” 
 
Dl.Bercăroiu C:”  Este foarte uşor să spuneţi că nu am făcut nimic. Oraşul acesta are 

suprafaţa dublă faţă de Municipiul Câmpina. Acest municipiu se află pe platou şi are 25.000 
km². Breaza are 50.000 km². Atunci este foarte simplu să aruncaţi cu noroi. Nemulţumit sunt şi 
eu că plătesc impozit de cinci ori mai mult decât dvs.” 

Dl.Padure:”Aveţi avere mai multă.” 
Dl.Bercăroiu C:”  Nu aceasta este problema, plătesc impozit pentru o anumită zonă, pe 

când dvs.plătiţi impozit pe o altă zonă şi de aceea sunt aceste diferenţe. Oare de ce nu a putut 
dl.primar să asfalteze str.Naţiunii, de ce nu a asfaltat Bld.Eroilor mai repede, străzi din centrul 
localităţii? Şi dacă aveţi o promisiune că se va face, trebuie să aveţi răbdare, nu putem să 
lăsăm centrul oraşului şi să venim să facem lucrări în Podu Corbului de miliarde de lei.” 

Dl.Padure:”Şi fântânile trebuie curăţate.” 
Dl.Bercăroiu C:”  De ce, sunt pe domeniul public?” 
 Dl.Padure:”Vine iarna.” 
Dl.Bercăroiu C:”Ştiu că vine, dar din moment ce dl.primar v-a spus că a adus 

traversele, că vor fi montate... mai mult de atâta nu poate să facă.” 
Dl.Padure:”este drumul acela, nu este nicio bară de sprijin, te duci în hău, nimenea nu 

se interesează.” 
Dl.Bercăroiu C:”Nu am spus că nu aveţi dreptate, dar trebuie să aveţi răbdare că toate 

se vor realiza.” 
Dl.Padure:”Să vă arăt adresă de la ISU, să mă mut cu fânul, nu am voie să fumez în 

proprietatea mea.” 
Dna.Goga dă citire adresei. 
Dl.Primar:”Domnu Pădure, de ce nu spuneţi adevărul, că un vecin a făcut reclamaţie că 

aţi lăsat fânul în stradă.” 
Dl.Padure:”Păi ala este bucureştean, eu de 30 de ani îl depozitez acolo.” 
Dna.Grădinaru:”Domnu pădure, aţi făcut o afirmaţie referitoare la Consiliul local. 

Acuzaţiile pe care le-aţi adus sunt nefondate. Personal am mers în acel cartier şi împreună cu 
colegii consilieri, am văzut doleanţele dvs. şi am iniţiat proiecte de hotărâre pentru: 

1. Indicator Podu Corbului, ne-au refuzat de la CNADNR; 
2. Extindere reţea gaze; 
3. V-am adus cereri pentru branşarea la gaze şi puţini dintre dvs.au completat acele 

cereri. Mai mult, ne-am dus cu cererile la Ploieşti... 
4. Pe strada Prunului erau dejecţii de la animale, s-a luat probă de apă şi am dus-o la 

analize. 
Nu puteţi să veniţi astăzi şi să spuneţi că nu ne-am implicat şi nu am făcut nimic  

pentru cartierul dumneavoastră. Toţi ne-am zbătut pentru locuitorii oraşului şi chiar s-a realizat 
ceva. În loc să criticaţi mai bine aţi veni cu propuneri .”  

Dl.Stroe reclamă problema animalelor sălbatice. În urmă cu 2 ani i-au fost omorâte 4 oi 
şi nu a fost despăgubit. Trebuie captată apa care vine din pădure, deoarece în zilele ploioase 
le inundă gospodăriile. 

Dl.Toader:”În ultimii 10 ani, aţi mai avut situaţii din acestea cu urşii şi porcii mistreţi?” 



Dl.Stroe:”Numai de 3 ani vin animalele sălbatice...” 
Dl.Toader:”Da, numai de 3 ani..” 
Dl.Bercăroiu Cătălin:” Această ţară, în anul 1948 era o ţară feudală. Toate drumurile 

erau la fel ca str.Mesteacănului. A avut o perioadă de dezvoltare, dar România noastră nu a 
plecat niciunde să ia un centimetru de pământ, nici de la Bulgari, nici de la Sârbi, dar alţii care 
acum ne dau lecţii de democraţie, occidentalii, au fost peste tot. Marea Britanie, Olanda, 
Spania, Portugalia, Franţa, Italia, toate au acaparat America de Sud, America de Nord şi multe 
altele. Revenind la oraşul Breaza, după 1990 nu erau asfaltate decât câteva străzi, Gării, 
Bld.Eroilor cu piatră cubică, un sfert din str.Victoriei (zona piaţă), în rest, nimic. În ultimii 10 ani, 
s-a reuşit să atragem fonduri europene şi s-a realizat în oraşul nostru următoarele: străzi, 
reţeaua de apă prin Hidro Prahova (înlocuită în totalitate), ştiţi că Breaza nu avea apă. În anul 
2000 pe o secetă cumplită localitatea nu avea apă, dar Cornu avea, că le-am dat-o noi gratis. 
Este foarte greu să ne dorim acum totul, absolut totul. Eu vă înţeleg pe dvs., dar aţi fost în 
oraşul acesta să vedeţi cum arată str.Gurga? Să ştiţi că s-au făcut paşi foarte mari în acest 
oraş în ceea ce priveşte modernizarea lui. Să nu uitaţi că această ţară s-a dezvoltat greu.” 

Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate. 
Dra.Stanciu:”În campania electorală s-au depus dosarele pentru racordare la gaze. De 

ce nu se afişează pe site-ul primăriei ordinea de zi?” 
Dl.Toader:” Aţi citit ROF-ul Consiliului Local? Modalitatea aprobată de Consiliul local a 

fost ca ordinea de zi să fie afişată la avizier.” 
Şedinţa ordinară din luna decembrie va avea loc în data de 19 decembrie 2019. 
Dl.preşedinte declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 28 noiembrie 2019. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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