
Prezentul proces verbal a fost aprobat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Breaza desfăşurată în 
data de 28 noiembrie 2019 cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

PROCES-VERBAL 
 

 
Încheiat astăzi 22 octombrie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă 

extraordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia 
nr.625/21.10.2019 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. 

Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  22 octombrie  2019. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 9 consilieri, din totalul 

de 17, lipsesc: Anton Mădălina, Bercăroiu Cătălin, Bran Alexandra, Cîrtoaje Florin, Duţoiu 
Tonioara, Grădinaru Adriana, Neguţescu Evelina şi Stanciu Nadia. 

Dl.preşedinte supune 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: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al pieţei oraşului Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
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; 
Dl.Primar: „Prin Decizia nr.5495/17.10.2019 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Ploieşti, oraşului Breaza i-a fost repartizată suma de 3.500 mii lei, pentru secţiunea 
funcţionare. Propun ca această sumă să fie repartizată astfel: 

- Pentru salarii – 43.900 lei; 
- Pentru cheltuieli materiale – 388.400 lei; 
- Pentru reparaţii curente – 3.067.700 lei; 
Sumele asigură necesarul solicitat prin referatele formulate de reprezentanţii Serviciului  

implementare proiecte, achiziţii publice şi investiţii şi Serviciul SSU. 
 Menţionez că din lista de investiţii aprobată prin HCL nr.35/2019 se exclud investiţiile 
menţionate la pct.29 şi 36, suma de 100.000 lei redistribuindu-se către lucrările de investiţii 
cuprinse la pct.7.1, 19 şi 22. 



Investiţiile de la pct.7.1 – cofret serenă electrică şi pct.29 – reabilitare reţea apă potabilă str. 
Muncii, Plt.Rădulescu, Colinei, Caporal Dumitrache – sunt investiţii noi, iar investiţia de la 
pct.22 îşi schimbă denumirea în „Grup pompare strada Caraiman şi container suprateran.” 
 Prin referatul nr.4710/22.10.2019, înregistrat la sediul primăriei sub 
nr.16100/22.10.2019, Liceul teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza, solicită rectificarea bugetului pentru 
trimestrul IV, după cum urmează: 20.02.00 – reparaţii curente  -10.000; 71.01.30 – alte active 
fixe +10000; 20.02.00 – reparaţii curente + 70000.” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (9 voturi pentru). 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al pieţei oraşului Breaza; 
Dl.Primar:”Prin HCL nr.142/2015 a fost completat Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a pieţei oraşului, prin care s-a aprobat ca în parcarea aferentă pieţei oraşului (zona 
blocuri), în perioada 1 octombrie-15 decembrie se vor comercializa legume (varză, cartofi, 
ceapă, cereale), cu vânzarea directă din autovehicul/vehicul, comercianţii urmând să 
plătească o taxă de 1,75 lei/mp/zi, pentru o suprafaţă de minim 6 mp. Având în vedere că au 
fost multe probleme cu cei care doresc comercializarea produselor în parcarea din piaţa 
oraşului se impune completarea regulamentului, după cum urmează: 

- Se vor delimita locuri de parcare de 6 m; 
- Pe acest locuri pot comercializa numai utilizatorii pieţei (producători, PFA, II); 
- Plata ocupării spaţiului din parcare se va face lunar la Casieria Primăriei, iar taxa se  

achită pentru o lună întreagă calculată la nivelul taxei de ocupare a domeniului public, 
respectiv pentru anul în curs (1,75 lei x 6 mp x 30 zile), în valoare de 315 lei/lună pentru un 
loc.”  

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (9 voturi pentru). 
Întrucât nu mai sunt alte probleme înscrise pe ordinea de zi, dl.preşedinte declară 

închisă şedinţa de consiliu de astăzi  22 octombrie  2019. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         SECRETAR ORAŞ, 
 
Toader Aurelian                                     Maria-Cătălina Goran 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier juridic, 
Elena Goga 
 

 

 

 



 

 

 


