
Prezentul proces verbal a fost aprobat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Breaza desfăşurată în 
data de 30 ianuarie 2020 cu unanimitate de voturi. 

 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
Încheiat astăzi 19 decembrie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă 

ordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr. 751/13.12.2019 a 
Primarului orașului Breaza,  conform   Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.   

La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl.Gheorghe Richea, Viceprimarul oraşului 
Breaza – dra.Bran Alexandra Lăcrămioara, Secretarul general al oraşului 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  19 decembrie  2019. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 15 consilieri, din totalul de 

17, lipsesc: Bercăroiu Dragoş, Duţoiu Tonioara şi Neguţescu Evelina. Dra.Stanciu Nadia a 
întârziat, a intrat în sală după ce au fost supuse la vot procesele verbale de la şedinţele 
anterioare. 

Dl.Toader supune la vot următoarele proiecte de hotărâri: 
- Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru terenul 

situat în Breaza, Irimeşti, f.n. 
- Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

“Iluminat stradal subteran Bld.Eroilor, oraş Breaza” 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adiţional la contractul individual de 

muncă nr.2/14.01.2019 încheiat între SC Parc Industrial Breaza SRL şi dl.Vilăescu 
Florian. 

- Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Anexei la HCL 
nr.144/10.12.2019  
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 ordinare desfăşurată în data de 28.11.2019. 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 
şi p abţinere (dra.Bran Alexandra, deoarece nu a participat la şedinţa Consiliului 
local); 

- Proces-verbal al şedinţei extraordinare desfăşurată în data de 10.12.2019. Dacă sunt 
propuneri de modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor 
consemnate. Dacă nu, cine este pentru, împotrivă se abţine cineva? – 10 voturi pentru 
şi 3 abţineri (Anton M, Bercăroiu Cătălin şi Cîrtoaje Florin, deoarece nu au participat la 
şedinţa Consiliului local); 

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



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, 
la data de 11.12.2019. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 şi modificarea Listei 
obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr.35/2019; 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Cultural „Ion Manolescu” 
Breaza; 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al 
oraşului Breaza. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
5. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.41/2015, privind  aprobarea tarifelor ce vor fi 
practicate pentru activitatea de “Prestări servicii” cu autovehiculele şi utilajele aparţinând 
Primăriei oraşului Breaza. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru terenul situat în 
Breaza, Irimeşti, f.n. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
“Iluminat stradal subteran Bld.Eroilor, oraş Breaza” 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adiţional la contractul individual de muncă 
nr.2/14.01.2019 încheiat între SC Parc Industrial Breaza SRL şi dl.Vilăescu Florian. 

- Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza. 
9. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Anexei la HCL nr.144/10.12.2019  

- Iniţiator dra.Bran Alexandra Lăcrămioara – Viceprimarul oraşului Breaza. 
10. Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;  

Prezintă: Goga Elena, consilier juridic; 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului 

de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 11.12.2019; 
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 (14 voturi). 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2019 şi modificarea 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 (14 voturi). 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea statului 

de funcţii al Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza; 
 Comisia pentru administraţie publică locală, juridic… 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 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea  

vânzării unui teren aparţinând domeniului 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 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea HCL 

nr.41/2015, privind  aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru activitatea de “Prestări servicii” 
cu autovehiculele şi utilajele aparţinând Primăriei oraşului Breaza; 

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-au propus următoarele tarife: 
- 160 lei/oră pentru utilaj cu mecanic conductor şi carburant; 
- 120 lei/oră pentru utilaj fără mecanic conductor şi carburant. 
- 600 lei/zi pentru utilaj fără mecanic conductor şi carburant; 
- Cu titlu gratuit pentru instituţiile din subordinea Consiliului Local. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat: s-a votat în 

unanimitate (14 voturi). 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de 

la plata impozitului pentru terenul situat în Breaza, Irimeşti, f.n;  
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 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Iluminat stradal subteran Bld.Eroilor, oraş 
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 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act 

adiţional la contractul individual de muncă nr.2/14.01.2019 încheiat între SC Parc Industrial 
Breaza SRL şi dl.Vilăescu Florian; 

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 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  modificarea şi 

completarea Anexei la HCL nr.144/10.12.2019; 
Comisia pentru administraţie publică locală, juridic… 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:Prezentare răspunsuri formulate la 

corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;  
Dna.Goga E. prezintă răspunsurile la următoarele adrese: 
- Adresa nr.18490/03.12.2019, formulată de Diaconu Mircea Cristian – membrii 

Consiliului Local au luat act de refuzul dvs.de a cumpăra imobilul pe care îl deţineţi 
cu contract de închiriere; 

- Adresa nr.18552/03.12.2019 formulată de Radu Andrei – solicitarea a fost 
transmisă pentru soluţionare compartimentului agricol. 



- Adresa nr.19351/16.12.2019, formulată de Grădinaru Marian, transmisă pentru punct de 
vedere la compartimentele juridic şi urbanism; 

-  Adresa nr.19399/16.12.2019, formulată de Bercăroiu Elena-Sorina, transmisă pentru 
punct de vedere la compartimentele juridic şi urbanism; 

- Adresa nr.19401/16.12.2019, formulată de Dumitrescu Florica, transmisă pentru punct de 
vedere la compartimentele juridic şi urbanism; 

- Adresa nr.19662/19.12.2019, formulată de ANRSC, s-a propus încetarea contractului prin 
acordul părţilor; 

- Adresele nr.18563, 18564 şi 18565/03.12.2019, formulate de SC Floricon Salub SRL, se 
va iniţia proiect de hotărâre; 

- Adresa nr.14793/01.10.2019, formulată de CSO Tricolorul Breaza – Dna.Toader Geanina 
precizează că s-a solicitat MDRAP informaţii privind aplicarea prev.art.333 alin.(3), 
respectiv art.608 din OUG nr.57/2019. Dă citire adresei nr.18853/09.12.2019 transmisă de 
această instituţie. Consilierii locali sunt de acord cu unanimitate de voturi ca în cazul CSO 
Tricolorul şi a celorlalte instituţii subordonate care au date prin hotărâre a Consiliului Local 
Breaza bunuri   pe care le închiriază, să-şi reţină din valoarea chiriei cota stabilită prin 
HCL/contractul de dare în administrare.  

Dl.preşedinte declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 19 decembrie  2019. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 
 

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


