ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 20 februarie 2020, ora 16.00, la sediul Primariei Breaza In §edinta extraordinara
de indata a Consiliului Local al ora~ului Breaza, convocata prin Dispozitia nr.253/19.02.2020 a
Primarului ora~ului Breaza, conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.
La sedinta participa: Primarul ora§ului Breaza - dl.Gheorghe Richea, Viceprimarul ora§ului
Breaza - dra.Bran Alexandra, Secretarul ora§ului - dna. Maria-Catalina Goran, Consilierul juridic din
aparatul de specialitate al primarului - dna. Elena Goga ~i $ef Serviciu APL - dna.Geanina Toader.
Dl.pre§edinte declara deschisa ~edinta consiliului local de astazi 20 februarie 2020.
In urma apelului nominal se constata ca la ~edinta sunt prezenti 15 consilieri, din totalul de 17,
lipsesc: Cirtoaje Florin §i Stanciu Nadia.
La §edinta participa dna.Bunghez Daniela - Sef Serviciu IPAPI ~i dna.Sichim Elena - Sef
Serviciu Financiar-Contabil.
Dl.pre§edinte supune la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat In unanimitate, In urmatoarea
forma.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al ora~ului Breaza §i a bugetelor
ordonatorilor tertiari de credite, pe anul 2020.
- Initiator dl.Gheorghe Richea - Primarul ora§ului Breaza.
2. Proiect de hotarare privind utilizarea in anul 2020 a excedentului bugetar a anului 2019.
- Initiator dl.Gheorghe Richea - Primarul ora§ului Breaza.
3. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.123/31.10.2019 privind prelungirea unor
contracte de inchiriere.
- Initiator dl.Gheorghe Richea - Primarul ora~ului Breaza.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local
al ora§ului Breaza §i a bugetelor ordonatorilor teytiari de credite, pe anul 2020;
Dl.Bogdan:"Domnule primar, pentru a vota bugetul local a§ dori cateva lamuriri:
La capitolul bugetar 84.02, pozitia 39 - Modemizare §i reabilitare drumuri de
interes local PNDL. Consider ca suma este foarte mare. Care sunt strazile?"
Dl.Primar:"La aceasta pozitie sunt incluse cele 23 de strazi. Din banii de la MDRAP mai avem
de cheltuit 7 milioane lei. Vom realiza cu prioritate str.Grivitei, Natiunii §i Cuza. Urmatoarele se vor
realiza in functie de infrastructura, adica strazile pe care avem finalizata apa ~i canalizarea."
Dl.Bogdan:"Care este data limita:"
Dl.Primar:"Sfar~itul lunii octombrie 2020."
Dl.Bogdan:"Tot la acest capitol, punctul B, pozitia 40: Realizare drumuri in cartiere prin
proiectul pilot care folose§te Earthzyme. Ce reprezinta acest proiect?"
DI Primar:" EarthZyme, este cea mai revolutionara tehnologie. Daca va amintiti, chiar
dra.viceprimar ne-a vorbit despre aceasta enzima. La acea vreme Imp de asfalt era 70 lei, 1 mp de
EarthZyme era dublu. Acum au scazut pretul §i ne costa mai putin decat asfaltul. Mai mult, aceasta
tehnologie nu mai necesita obtinerea de autorizatie de construire. Aceasta enzima este o solutie
vascoasa care in amestec cu apa actioneaza ca un catalizator §i produce structuri ionice in structura
solului. Nu putem folosi aceasta tehnologie in centrul ora§ului, dar cu siguranta vom incerca pe strazi
ca, Plopilor, Carpati, §.a."
Dl.Bogdan:"La pozitia 42, SF, PT, avize, TOPO, taxe, modemizare trotuar Nistore§ti §i lucrare.
Este vorba de trotuarul de la Nistore§ti spre Frasinet, prin fata cimitirului?"
Dl.Primar:"Da. Am reparat anumite poytiuni din drum (am defri§at, am pus griblura), am
reparat podul, dar este foarte complicat sa obtinem avizele de la CNADNR."

Dl.Bogdan:"La pozitia 50 - Statii maxi-taxi - 20.000 lei. Ce ati prevazut aici, modernizarea
lor?"
Dl.Primar:"Din cauza vantului de saptamana trecuta s-au distrus In totalitate. M-am gandit sale
lnlocuim sau sale reabilitam."
Dra.Viceprimar:"Revenind la intrebarea dlui.Bogdan in ceea ce prive§te pozitia 40, fac
precizarea case scaleaza pamantul, se adauga aceasta enizima §i tot acela§i pamant este folosit."
Dl.Bercaroiu Drago§."La pozitia 48: Platforma pentru transport utilaje 10.000 lei. Nu ar fi bine
sa cumparam o cisterna pentru apa?"
Dl.Primar:" Sunt de acord cu propunerea dvs. §i vom Iasa 10.000 lei pentru platforma §i vom
lua 2500 lei de la pozitia 44 §i 2500 lei de la pozitia 45 pentru cisterna."
Ona.Anton:" La pozitia 51, alunecare teren str.Salcan1ilor (Topo, SG, expertiza, PT), ace$ti
bani sunt prevazuti numai pentru proiect?"
Dna.Bunghez:" Aceasta suma de 50.000 lei o avem pentru Topo, SG, expertiza, PT?"
Dna.Gradinaru:"Pozitia 36, SF, studii geo, topo, expertize, avize, taxe: Reabilitare, modernizare
retele de apa §i canalizare strazi, tronsoane de strazi, fundaturi , alei necuprinse in alte programe de
investitii. La aceasta pozitie sunt cuprinse §i strazile Dorobanti $i Putna? Pe str.Dorobanti este un
intrand unde locuiesc 7 familii care nu au apa. Se extinde $i acolo?"
DI.Primar:"Avem multe astfel de cazuri, inclusiv pe str.Padurii. Proiectele de apa §i canal
dureaza 3-4 ani, sunt proiecte foarte grele. in ceea ce prive§te strada Dorobanti, deocamdata aceasta nu
este cadastrata, dar am demarat toate procedurile. Strada Putna, urmeaza sa o asfaltam, iar cu apa vom
veni pe langa valcel."
Dl.Munteanu:"Poz.25 Reabilitare retea apa potabila str.Muncii, Plt.Radulescu, Colinei, Caporal
Dumitrache - este vorba de receptie, nu?"
DI.Primar:''Nu. Cand le-am dat ordin de incepere a lucrarilor, dl.Lambru i-a oprit deoarece nu
erau legaturile !acute."
Dl.Munteanu:"Poz.33 Program multianual-Lampi cu led pe strazile laterale. Voiam sa intreb
daca cineva din partea administratiei publice urmiire§te acest proiect? Lampile vechi se schimba cu
cele noi, nu? Pe Plt.Radulescu au desfiintat lampa, iar cand a fost vant s-au desprins aproape toate, la
nr.31 , 37, .... "
Dl .Primar:" Dl.Necula a semnat contractul. Au fost mai multe lampi, toata lumea dorea lampa
la poarta."
Se poarta discutii care nu pot fi consemnate.(min.22-24)
Dl.Toader:"La pozitia 20. Ce inseamna reabilitarea, modemizarea, dotarea §i extinderea
a§ezamantului cultural ,,Ion Manolescu", ora§ Breaza, jud.Prahova? S-au organizat licitatii?"
Dl.Primar:"Am fost sunat zilele trecute de la CNI ca a expirat autorizatia de construire. Vor
scoate la licitatie, dupa DALI proiectarea §i executia, dar trebuie sa aiba AC. Suntem obligati sa
contribuim cu bani la legaturi (canal, apa §i electrica)."
Dl.Toader:"Din ce bani vor executa aceste lucrari?"
DI.Primar:"Pentru acest proiect noi am predat CNI-ului amplasamentul (teren §i cladire). CNIul are obligatia sa construiasca §i sa ne predea imobilul, conform proiectului."
D1. Toader: "Cand ?"
Dl.Primar:''Nu v-am spus ca sunt in faza de licitatie, proiectare §i lucrare?"
Dl.Toader:"In ce mandat se va realiza asfaltarea pe str.Putna? Aceasta strada este cea care ofera
posibilitati ora§ului Breaza atunci cand sunt activitati, manifestari §i alte actiuni. Acolo este un calvar.
Daca nu se realizeaza mai intai apa §i canalizarea, degeaba o sa facem asfaltarea."
Dl.Primar:"Dumneavoastra ce doriti?"
Dl.Toader:"Retea de apa §i canalizare."

Dl.Primar:"Si nu doriti §i asfaltare?"
Dl.Toader:"Ba da, dupa ce le vom realiza pe acestea."
Dl.Primar:"Am spus la interventia dnei .Gradinaru, ca aceasta strada o vom asfalta §i apa se va
realiza pe langa valcel."
Dl.Toader:"Sa-mi raspunda dna.Sichim sau dl.Primar: este adevarat ce se vorbe§te prin ora§, ca
s-a taiat bugetul de la CSO Tricolorul Breaza?"
Dl.Primar:"Da, eu 1-am taiat."
Dl.Toader:"Atunci va pot spune ca in ~edinta Comitetului director, am analizat cu directorul
CSO care este dornic sa faca ceva §i in aceste conditii vii rog sa retineti: se vor duce turneele ... "
Dl.Primar: "V-am spus sa vii incadrati in prima jumatate a anului in bugetul de anul trecut. Varn <lat bani ca §i anul trecut, nu am taiat decat ce a fost in plus."
Dl.Toader:"Ne dati la rectificare? Informez membrii consiliului ca in momentul de fata sunt
legitimati la CSO Tricolorul Breaza 248 de sportivi din ora§, din care 203 sunt copii. Va multumesc
daca veti avea in vedere ca la rectificarea de buget CSO Tricolorul Breaza sa primeasca sumele de care
are nevoie. $titi foarte bine ca realiziirile clubului sportiv sunt ~i cu performante mondiale."
Dl.Mese§eanu:" La pozitia 14, containere grupuri sanitare Spital Podu Vadului. La ce se
refera?"
DI Primar:" Ati vazut case realizeaza locul de joaca pentru copii, pe terenul achizitionat de la
SC Uzin International, dar §i amenajarile ce urmeaza a se realiza la groapa, in acea zona toata lumea
solicita un grup sanitar. Vom cumpara un container modem, care are ~i grup sanitar pentru persoane cu
handicap."
Dl.Mese§eanu:" La pozitia 15 - investitii 2020 muzicute- 2 bucati."
Dl.Primar:"Cand a venit dl.Cazan, ati spus ca sunteti de acord cu achizitionarea de muzicute."
Dl.Mese~eanu:" La pozitia 39 Modemizare §i reabilitare drumuri de interes local PNDL.
Consider ca suma este foarte mare."
Dna.Gradinaru:"Ati primit raspuns de la dl.primar."
Dl.Mese~eanu:" La pozitia 46 - Demarare achizitie teren ~i cladire pentru reintregire Pare ora~.
Ce demaram sauce cladire achizitionam?"
Dra.Viceprimar:"Dorim achizitionarea Conacului Brancoveanu."
Dl.Mese§eanu:"Cand am avut anumite actiuni din partea primariei, balconul a fost acoperit cu
steaguri. Cred ca ar trebui sa cumparam cutii cu vopsea pentru balconul primariei."
Dl.Primar:"Nu am gasit solutii pentru el. L-am vopsit §i la cateva zile a aparut din nou."
Dl.Postelnicu:"Pozitia 29 Grup pompare strada Caraiman §i container suprateran (integrare
SCADA)- s-a ajustat suma de 5240 lei. Considerati ca vor ajunge ace~ti bani?"
Dl.Primar:"Ace~ti bani au fost numai pentru automatizare."
Dra.Viceprimar:"Pozitia 21 - Locuri de joaca pentru copii in cartiere: Gura Beliei, Nistore§ti,
Frasinet, Podu Corbului. Dar Breaza de Jos?"
Dl.Primar:"Le-am trecut pe toate, dar §titi bine ca nu se pot realiza, deoarece in anumite zone
nu dispunem de teren. Sper ca din toate acestea sa punem amenaja 2-3 locuri de joaca pentru copii.
Pentru locul de joaca de la Breaza de Jos, am prevazut bani in bugetul de la liceu."
Dl.Bercaroiu Catalin:"Acest buget este destul de bine Ia.cut, s-au atins multe lucrari la nivelul
ora§ului ~i nu poate nimeni sa spuna ca bugetul nu este echilibrat. Cane dorim sa realizam foarte multe
lucruri este adevarat, dar trebuie sa ne limitam lace fonduri avem. Tinand cont ca acesta este un buget
pe investitii ~i cheltuieli, iar bugetul ora~ului se bazeaza pe 70-80% din colectare, precum ~i pe
anumite resurse financiare care vin din exterior ~i probabil in mandatul urmator, indiferent de structura
de guvemare a Romaniei, ora§ul Breaza va fi prins pentru sume la rectificarile bugetare. Fata de toate

acestea, a~ dori sa spun cateva cuvinte in ceea ce privesc pozitiile 11, 12 ~i 13 Liceul ,,Aurel Vlaicu".
Din acesti bani incercam sa reparam intrarea de la sala de sport."
Dl.Primar:"Au fost reparate scarile din fata ~i urmeaza cele din spate. Aici sunt lucrari de
investitii, dar pe lucrari de reparatii liceul are bani pentru asfaltarea curtii ~colii, mai precis acolo unde
i~i parcheaza ma~inile profesorii ~i parintii."
Dl.Bercaroiu Catalin:"Zona din fata salii de sport, dar ~i din spatele acesteia ar trebui sa
amenajam un teren cu tartan de handbal sau de baschet. Acel teren poate fi benefic pentru liceu ~i
pentru tinerii din zona."
Dl.Primar:"In Consiliul de Administratie de la Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu" s-au discutat
toate aceste probleme, iar ceea ce vedeti dvs.ln lista de investitii este dorinta cadrelor didactice. S-a
dorit prima data realizarea unui teren de handbal. Cadrele didactice de la clasele I-IV au spus ca vor un
teren unde sa se joace copiii mici. Prima data ne-am gandit la fel ca tine sa realizam acest teren acolo
unde ai spus tu, dar nu putem. Pe mijlocul acelui teren traverseaza teava de apa ~i canalizarea. Daca va
amintiti, la ~coala veche avem un teren in suprafata de 400 mp pe care am putea realiza acest teren de
sport."
Dl.Bercaroiu Catalin:" Un teren in aer liber il poti folosi nu numai pentru ~coala, dar il poti
inchiria ~i se pot obtine venituri. Poz.33 - program multianual - lampi cu led pe strazile laterale. Ati
avut vreo discutie vis a vis de lampile solare? Avand in vedere cape bulevard se face acea zona ~i mai
peste tot in Romania ~i in lume apar lampile solare, ora~ul beneficiaza de o reducere de costuri. M-ar
interesa daca pe bulevard putem beneficia de aceste lampi solare?"
Dl.Primar:"Pe bulevard, lampile au un brat spre ~osea ~i celalalt spre trotuar. Avand in vedere
ca acea zona este cu foarte multa vegetatie, nu se impune montarea de astfel de lampi. Anul trecut am
vrut sa toaletez mai mult copacii, sale dam o coroana mai frumoasa ~i mi-au !acut reclamatie la mediu.
Am citit legea ~i au dreptate, nu avem voie sa toaletam mai mult decat crengile uscate. Lampi solare
pot fi montate la Podu Corbului, la intrare pe str.Dorobanti. Stiti cand am inaugurat poarta, 0 parte din
dvs ati participat la acea actiune, acolo am amplasat o lampa solara ~i functioneaza foarte bine."
Dl.Bercaroiu Catalin:"Cred ca o astfel de lampa poate fi amplasata in piata, la intrare in Breaza
(Podu Vadului), La Caminul cultural din Podu Vadului ~i in multe alte locuri."
Dl.Primar:"Ati spus ca bugetul este echilibrat. A~a este ~i tin sa mentionez ca bani de la
Consiliu Judetean = zero. De aceea, fata de ce ati vazut anterior, am taiat foarte multe, deoarece de la
judet nu am primit niciun ban."
Dl.Bercaroiu C:"Fac o paranteza la ceea ce ati spus, ca cei de la mediu nu ne dau voie sa taiem
pomiL Vedeti ca tot pe noi pica ~i spun ca nu suntem in stare sa toaletam pomii pe bulevard."
Dl.Toader:"Aceasta problema intra ~i in obligatiile cetatenilor. Nu ~i-au toaletat pomii, nu au
curatat ~anturile."
Dna.Gradinaru:"Din cauza brazilor netoaletati, cand a fost vantul acela putemic, se atingeau
firele de la electrica, raceau flama ~i riscam sa ramanem :fara curent, plus ca era gata sa ia foe casa lui
Poga."
Dl.Primar:"Ar trebui sa dam o hotarare prin care cetatenii sa fie obligati sa- ~i toaleteze
copacii."
Se poarta discutii libere care nu pot fi consemnate (min.55-57).
Dl.Primar:"La blocuri toata lumea vrea sa taie brazii. Ne-am dus, i-am marcat ~i a trebuit sa
obtinem avizul de la mediu. Stiti ce raspuns au dat reprezentantii de la mediu? Aveti dreptul sa-i taiati
pe cei care sunt la o distanta mai mica de 5 metri de blocurile de locuit."
Dl.Bercaroiu Catalin:"Pentru viitor, militez pentru lampile solare, pentru ca sunt utile. La
pozitia 44 cu sensul giratoriu, avem numai proiectul tehnic?"
Dl.Primar:"Nu, este intreaga lucrare."

..
Dl.Bercaroiu Catalin:" Cand am initiat acest proiect in anul 2005, am spus ca terenul unde erau
gearnurile trebuia sa-1 achizitionam noi, primiiria, deoarece incomodeazii foarte tare. Oricum
proprietarul nu poate sa construiasca nimic acolo. Daca riiman bani, m-am uitat pe zona de trotuar a
ora~ului Breaza, sunt zone in care nu exista, mai ales in Podu Vadului unde consider ca este necesar.
Poate la o rectificare de buget alocati bani, pentru ca in vara sa gasim solutii sa putem face eel putin pe
tronsoane."
Dl.Primar:"La Podu Vadului avem trotuar de la pasarelii pana in mal la Vasilescu. Am solicitat
expertize pentru trotuarul de la Podu Vadului $i Belia pentru ca au cazut pliicile. Pe viitor, unde vom
executa trotuare pe partea celalta vom face rigole."
Dl.Bercaroiu Ciitalin:"La Podu Vadului de la intersectie $i pana la dispensar este chiar necesar,
dar ~i in zona cimitirului de la Breaza de Jos panii la strada Putna."
Dl.Primar:"In zona cimitirului pe partea cealalta cred ca ar trebui sa realiziim parciiri."
Dl.Bercaroiu Ciitalin:"Parcarile sunt necesare $i la $coala Breaza de Jos."
Dl.Vintiloiu:"Am propus pentru parcul Industrial 65 mii lei. Ce s-a intfunplat?"
DI .Primar:"Eu i-arn taiat."
Comisia buget finante - aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotarare: s-a votat in unanimitate.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind utilizarea in anul 2020 a
excedentului bugetar a anului 2019.
Dna.Gradinaru:"Potrivit art.136 alin.(6) din Codul administrativ, ,,dupii exarninarea proiectului
de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa
caz, respingerea proiectului. Mai mult la alin.(8) fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a
$edintei consiliului local este supus dezbaterii numai daca este insotit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare $i motivare, semnat de initiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente previizute de legislatia specialii.
La art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice sunt prevazute urmatoarele:
(1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea
regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat previizute la art. 6 lit.
a) $i a celor exceptate la art. 6 lit. b), precum ~i a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din
alte bugete se utilizeazii, in ordine, pentru:
a) rarnbursarea eventualelor imprumuturi restante; plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor ~i a altor
costuri aferente acestora;
b) constituirea fondului de rulment.
(2) Disponibilitiitile fondului de rulment sunt purtiitoare de dobanda, se pastreazii lntr-un cont distinct,
deschis pe searna fiecarei unita!i administrativ-teritoriale, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului,
in afara bugetului local, ~i pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de casa provenite din
decalaje intre veniturile ~i cheltuielile anului curent, precum ~i pentru acoperirea definitiva a
eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar.
(3) Fondul de rulment poate fi utilizat ~i pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor
administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitatii.
(4) Utilizarea fondului de rulment, in conditiile alin. (2) ~i ill, ~i contul de executie al acestuia se
aprobii de autoritatile deliberative in afara bugetului local.
Comisia buget finante: aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotarare: s-a votat in unanimitate.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare pentru modificarea HCL
nr.123/31.10.2019 privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Dna.Gradinaru:"Avem o nelamurire. Hidro Prahova are inchiriata o anumita suprafata, are o
intrare. Cei 29,41 mp la care se renunta, unde sunt? Ce utilizare !i da primaria acestui spatiu, pentru ca
!n 29,41 pot sa fac o arhiva? Din ce se vorbe~te in ora~, SC Hodro Prahova nu va renunta ~i probabil ca
aceea este intrarea la birouri. Daca facem un calcul, 29,41x 56 lei= 1646,96 lei/ luna. Ii fac o favoare
Jui SC Hidro Prahova, care !ntr-un an este vorba de 19763, 52, iar in 5 ani 98817,6 lei. De ce sa-i fac
eu acest cadou lui SC Hidro Prahova? Daca se renunta la aceasta suprafata sa-~i faca intrarea pe alta
parte ~i sa nu-i las acest spatiu spre utilizare."
Dl.Primar:"Dna.Gradinaru, ce scrie in referatul de aprobare?"
Dna.Gradinaru:"Restrangerea spatiului de inchiriere cu 29,41 mp."
Dl.Primar:"La acest moment societatea ne plate~te 4981 lei/luna, iar pe an 59772 lei. Dar daca
renunta?"
Dna. Gradinaru: "Nu renunta."
Dl.Vintiloiu:"Pierdem bani la buget."
Dl.Primar:"Astazi veti decide daca societatea va ramane aici. Sunteti de acord sa plece?"
Mai multi consilieri au raspuns ca NU.
Dl.Primar:"Chiar daca se reduce suprafata cre~te valoarea, de Ia 4981 lei la 5267 lei."
Se poarta discutii care nu pot fi consemnate (01:18:30-01:20 :22).
Dl.Primar:"Daca nu mai vor aceasta suprafata le fac culoar."
Dl.Toader:"In referatul de aprobare scrie urmatoarele: ,,In vederea reducerii costurilor de
operare s-a luat decizia restrangerii spatiului de inchiriere."
Este supus la vot proiectul de hotarare: s-a votat in unanimitate.
Dl.pre~edinte anunta membrii Consiliului local ca ~edinta ordinara se va des:Ia~ura in data de
26.02.2020 ~i comisiile pe data de 25 februarie 2020.
Intrucat nu mai sunt alte probleme inscrise pe ordinea de zi, dl.pre~edinte declara !nchisa
~edinta de consiliu de astazi 20 februarie 2020.
Drept pentru cares-a incheiat prezentul proces-verbal.
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