
Prezentul proces verbal a fost aprobat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Breaza desfăşurată în 
data de 28 noiembrie 2019 cu 11 voturi pentru şi 4 abţineri. 
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Încheiat astăzi 8 noiembrie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă extraordinară a 

Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.656/06.11.2019 a Primarului orașului Breaza,  
conform   Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.   

La sedinţă participă: Viceprimarul oraşului Breaza – dra.Bran Alexandra, 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  8 noiembrie  2019. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 13 consilieri, din totalul de 17, lipsesc: 

Anton Mădălina, Bercăroiu Cătălin, Bercăroiu Dragoş şi Neguţescu Evelina. 
Dl.preşedinte urează „La mulţi ani” tuturor celor care poartă numele de Mihail şi Gavril. 
Înainte de a intra pe problemele supuse oridinii de zi, dl.Toader anunţă membri consiliului că dl.primar 

a solicitat acestei autorităţi concediul de odihnă pentru perioada 7-14 noiembrie 2019. Înlocuitorul de drept al 
dlui.primar este dra.viceprimar, căreia îi urăm succes. Supune la vot această cerere: s-a votat în unanimitate. 

Dra.viceprimar:”Dacă în această perioadă sunt înlocuitor de drept, nu pot participa la dezbateri şi la 
votul proiectului de hotărâre, aşadar nu particip la dezbateri şi la votul acestui proiect. 

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 prin concesiune a gestiunii activităţii 

de deszăpezire din cadrul serviciului de salubrizare al oraşului Breaza, judeţ Prahova;  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de 
delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de deszăpezire din cadrul serviciului de salubrizare al oraşului 
Breaza, judeţ Prahova;  

Dl.Toader precizează că, proiectul de hotărâre este însoţit de raportul de specialitate favorabil al 
compartimentului de specialitate, de alte documente şi de avizul favorabil al secretarului general al UAT. 

Dl.Postelnicu:”La pct.P1 din anexa 2 la proiect avem, îndepărtat zăpada mecanizat carosabil lei/oră 
150,00 fără TVA  şi la pct.P5, împrăştiat mecanizat material antiderapant lei/oră tot 150,00 lei. Vine odată cu 
lama şi îndepărtează zăpada şi nu în acelaşi timp împrăştie şi materialul antiderapant? Consider că se 
încasează bani de două ori.” 

DlCîrtoaje:”Pe DN1 îndepărtează zăpada şi împrăştie materialul în acelaşi timp.” 
Dl.Machedon:”Acestea sunt preţurile de anul trecut.” 
Dl.Vintiloiu:”S-a negociat şi au rămas aceleaşi preţuri de anul trecut. Nu văd impedimentul.” 
Dl.Postelnicu:”Întrebarea mea a fost alta. Pentru cele două operaţiuni plătim 300,00 lei fără TVA. 

Societatea nu poate face în acelaşi timp îndepărtat zăpada şi împrăştiat material antiderapant?” 
Dna.secretar:”Licitaţia s-a desfăşurat în baza unei documentaţii aprobată de Consiliul Local, întocmită 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aceste activităţi sunt prevăzute şi în regulamentul cadru de 
salubrizare.” 

Dna.Duţoiu:”Aveţi o listă cu străzile care urmează a fi deszăpezite?” 
Dna.secretar:”Da, le-aţi aprobat prin caietul de sarcini, din luna august.” 
Dna.secretar dă citire străzilor din listă, iar aceasta se regăseşte în dosarul de şedinţă. 



Dna.Duţoiu:”În Valea Târsei decât pe strada Ocinei se realizează deszăpezirea?” 
Dna.secretar:”Celelalte vor fi făcute cu serviciul ADP din cadrul primăriei.” 
Dna.Grădinaru:”Strada Victoriei este în centrul oraşului şi întotdeauna este deszăpezită la bunăvoinţa 

unora. Probabil că în luna august am aprobat un caiet de sarcini şi sunt aceleaşi preţuri ca anul trecut, dar 
este o operaţie care ar trebui să fie făcută în acelaşi timp sau a doua operaţiune, împrăştierea materialului 
antiderapant să se perceapă numai jumătate din preţul prevăzut în anexă. Este vorba de 1 milion lei fără TVA, 
respectiv 10 miliarde pe an, iar contractul se încheie pe 5 ani. Dacă nu ninge de la 1 noiembrie până la 31 
decembrie, banii se încasează.” 

Dl.Machedon:”Nu, nu se încasează. Este valoarea estimata, 200 mii lei, dar banii se încasează în 
funcţie de activitatea pe care o desfăşoară.” 

Dl.Cîrtoaje:”Avem tariful lei/oră. Cine îi cronometrează? Cine îi verifică?” 
Dl.Vintiloiu:”Dl.Necula Marian de la Serviciul SSU.” 
Dl.Toader:”Pentru trotuare are boncap?” 
Dl.Machedon:”Da.” 
Dl.Toader:”Ce fel de material antiderapant foloseşte?” 
Dl.Machedon:”Materialul este pus la dispoziţie de către primărie. Am făcut achiziţie.” 
Dl.Voicu:”Pentru celelalte străzi aţi spun că se realizează deszăpezirea cu serviciul ADP. Există cadru 

legal pentru aşa ceva, există colaborare cu cel care a câştigat licitaţia?” 
Dna.secretar:”Domnu Voicu, de ce nu aţi întrebat când s-a aprobat regulamentul şi caietul de sarcini?” 
 Dl.Toader:”Străzile care au rămas se fac de cei de la ADP.” 
Dl.preşedinte:”În urma dezbaterilor, există vreun amendament la proiectul de hotărâre?” 
Dna.secretar:”Nu sunt.” 
Dl.preşedinte:”În aceste condiţii vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre: 9 voturi pentru şi 3 

abţineri (Cîrtoaje F., Duţoiu T. şi Grădinaru A.). 
Întrucât nu mai sunt alte probleme înscrise pe ordinea de zi, dl.preşedinte declară închisă şedinţa de 

consiliu de astăzi  8 noiembrie  2019. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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