
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

PROCES-VERBAL 

lncheiat astazi 26 februarie 2020, ora 16.00, la sediul Primariei Breaza in ~edinta ordinara 
a Consiliului Local al ora~ului Breaza convocata prin Oispozitia nr.263/21 .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 Lacramioara, Secretarul general al ora~ului Breaza - dna. Maria
Catalina Goran si Sef Serviciu APL - dna.Geanina Toader . . . 

01. pre~edinte declara deschisa ~edinta consiliului local de astazi 26 februarie 2020. 
In urma apelului nominal se constata ca la ~edinta sunt prezenti 14 consilieri, din totalul de 

17, lipsesc: Mese~eanu Oliver, Negutescu Evelina ~i Stanciu Nadia. 
Dl.Vintiloiu supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind 

stabilirea unor situatii deosebite, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 , republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare: s-a votat in unanimitate. 

Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat in unanimitate, in urmatoarea forma: 
1. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de inchiriere asupra terenului proprietate 
privata a ora~ului Breaza, situat in Breaza, str.Republicii, nr.678, noului proprietar al constructiei 
amplasata pe acesta . 

- Initiator dl.Gheorghe Richea - Primarul ora~ului Breaza. 
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri privind circulatia rutiera in ora~ul Breaza; 
- lnitiatori Outoiu Tonioara, Gradinaru Adriana, Bercaroiu Gheorghe-Drago~, Munteanu Ion, Tudor 

Florian - consilieri locali ~i Bran Alexandra Lacramioara - Viceprimarul ora~ului Breaza. 
3. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.9/2016 privind aprobarea conditiilor de 
repartizare, inchiriere, exploatare ~i administrare a spatiilor cu destinatia de locuinta aflate in 
proprietatea privata a ora~ului Breaza; 

- Initiator dl.Gheorghe Richea - Primarul ora~ulu i Breaza. 
4. Proiect de hotarare privind stabilirea unor situatii deosebite, in conformitate cu prevederile 
Legii nr.416/2001 , republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Initiator dl.Gheorghe Richea - Primarul ora~ului Breaza. 
5. Prezentare raspunsuri formulate la corespondenta adresata Consiliului Local Breaza; 

Prezinta: Elena Goga, consilier juridic; 
Dl.pre~edinte da cuvantul dnei.secretar general, pentru a supune la vot procesul-verbal al 

~edintei anterioara . 
Dna.secretar general:"Supun la vot procesul-verbal al ~edintei ordinare desfa~urata in 

data de 30.01 .2020. Daca sunt propuneri de modificari, completari, obiectiuni cu privire la 
corectitudinea celor consemnate. Oaca nu, cine este pentru, impotriva se abtine cineva? - s-a 
votat in unanimitate. 

La ~edinta participa ~i cetateni ai ora~ului Breaza. 01.pre~edinte solicita acordul membrilor 
consiliului, pentru a da cuvantul cetatenilor prezenti ~i dupa aceea sa fie discutate problemele 
inscrise pe ordinea de zi. 

Dna.Oproiu:"Particip la aceasta ~edinta pentru a va sesiza urmatoarele aspecte: 
- pe str.Grivitei nus-a realizat nimic de 2 ani; 
- am un drum de servitute la Rucareanu Mihaela ~ i Constantin Mihaela, iar dna.secretar 

mi-a solicitat cadastrul. Rucareanu Mihaela ~i Vasile Magda au lucrare tehnica de cadastru ~i 



acestea au fost depuse la primarie. Proprietatea dumnealor se lnvecineaza cu drumul 
proprietatea ora~ului Breaza." 

Dl.Vintiloiu:"La acest moment, dvs.aveti cale de acces?" 
Dna.Oproiu:"Da, am cale de acces, dar s-a ridicat poarta ~i vreau sa-mi pietruiesc drumul, 

pentru ca am drepturi ca orice cetatean roman. Este drum public, nu este al familiei Dumitrescu." 
Dna.secretar general."Documentatia cadastrala pe care o lntocme§te orice proprietar al 

unui imobil pentru intabulare, nu se avizeaza de catre primarie. Am verificat In dosarul fiscal al 
dnei.Rucareanu §i aceasta lucrare nu a fost depusa. De aceea i-am solicitat dnei.Oproiu daca 
poate sa faca rost de copii de pe documentatia cadastrala a vecinilor din care sa rezulte ca OCPI 
a acceptat intabularea acelor terenuri care se lnvecineaza cu aceasta ramificatie a str.Grivitei." 

Dna.Oproiu:"V-am dat o schita a dnei.Cristina Manea §i acolo figureaza drum public. In 
partajul voluntar scrie str.Grivitei §i acum este modificat (§ters) intrarea Grivitei." 

Dna.secretar general."Este adevarat ca pe schita aferenta partajului voluntar lncheiat 
pentru familia Dumitrescu, este §ters §i scris cu pixul lntrarea Grivitei. Dar In acela§i ti mp 
portiunea de drum lnchisa de dna.Dumitrescu prin edificarea acelei porti este introdusa In partajul 
dumnealor, ca §i cum face parte din terenul care a fost partajat. Aici a fost problema §i de aceea 
nu am promovat actiune lmpotriva dnei.Dumitrescu." 

Dna.Oproiu:"Ar trebui sa lntelegeti ca In sentinta civila pronuntata de Judecatoria Campina 
nu a dovedit ca suprafata de teren de 361 mp apartine dnei.Dumitrescu. V-am adus schite §i 
notificari din tribunal ca nu a prezentat acel act din 1941. Ce vreti sa va dau mai mult dna.jurist?" 

Dna.secretar general:"Am prezentat acest caz §i dlui.avocat Nastase, a vazut 
documentele §i a spus ca noi nu putem dovedi ca este un drum public, pentru ca hotararea de 
inventariere a str.Grivitei cu o dimensiune care nu mai este reala la acest moment nici ca lungime 
§i nici ca latime, nu dovede§te dreptul de proprietate. Daca am fi avut lucrare tehnica de cadastru 
pe str.Grivitei §i intabularea atunci nu mai erau discutii. De aceea i-am spus dnei.Oproiu sa mai 
aduca documente, pentru a avea dovezi clare de a promova o astfel de actiune. In caz contrar, 
actiunea ar fi respinsa §i autoritatea publica obligata la cheltuieli de judecata de catre partea 
adversa, ceea ce ar prejudicia bugetul local. Nu am facut-o ca nu am vrut sau ca am fost 
delasatoare, efectiv am considerat ca ar fi un rise sa promovam o astfel de actiune fara a fi In 
posesia mai multor documente." 

DI. Vintiloiu:"Dna.secretar a explicat foarte clar care este situatia §i daca mai aveti 
documente va rugam sale prezentati." 

Dna.secretar general:"Ne trebuie schita avizata de OCPI din care sa rezulte ca terenul se 
lnvecineaza cu drumul." 

Dna.Oproiu:"Avocatul dvs.trebuie sa ceara la cartea funciara la Campina aceste acte." 
Dna.secretar general:"Nu putem sa cerem dupa ce promovam actiunea. Trebuie sa avem 

dovezi clare de la lnceput §i sa fim siguri In proportie de 50% ca avem ca§tig de cauza." 
Dna.Oproiu:"Sunt nevoita sa fac plangere penala Primariei ora§ului Breaza." 
Dna.secretar general:"Ati spus ca dna.Rucareanu are cadastru. Rugati-o sa ne aduca o 

copie a acestui cadastru." 
Dna.Oproiu:"Este la sora dumneaei In Canada. 
A doua problema pe care o am, La Nistore§ti, lntre cimitir §i halta detin o proprietate de 

teren de 13.010 metri. Am fost plecata la copil la Bucure§ti §i o doamna de la Bucure§ti a intrat pe 
proprietatea mea cu un excavator mi-a stricat drumul, pomii, a lasat numai gramezi de pamant §i 
a dat §i foe. Am chemat pompierii ~i politia. Am depus cerere catre dl.primar." 

Dl.pre§edinte:"Doamna, trebuie sa faceti sesizare catre Politia ora§ului Breaza." 
Dna.Oproiu:"Stati lini~titi ca am facut." 



Dl.Bercaroiu Drago~: "$titi cine a dat focT 
Dna.Oproiu:"Au venit pompierii, ~tiu cine a dat foe, nu am vrut sa spun." 
Dl.pre~edinte: "in plangerea pe care ati depus-o la politie trebuia sa spuneti numelui celui 

care a savar~it fapta." 
Dna.Oproiu:"Faci rau foarte repede. Nu ma deranjeaza ca a dat foe. Ma deranjeaza ca a 

intrat cu excavatorul dna.de la Bucure~ti ~i mi-a distrus gradina." 
Dl.Vintiloiu:"Pe cale amiabila, o chemati ~iii spuneti sa va refaca terenul." 
Dna.Oproiu :"Am facut scris la dl.primar ~i am primit raspuns ca acel teren este format din 

mai multe proprietati. Care mai multe proprietati, ca mama mea este singura proprietara." 
Dl.Vintiloiu:"Acest aspect Tl puteti demonstra cu acte. Concret, ce doriti dvs.de la Consiliul 

Local?" 
Dna.Oproiu :"Sa ma ajutati cu acel drum." 
Dl.primar:"Dna.Oproiu, ati Tnteles ce a spus dna.secretar. Va merge mai departe, dar 

dvs.trebuie sa mai aduceti ~i alte documente. Cand a venit dl.Diaconu la Nistore~ti a fost sa va 
ajute." 

Dna.Oproiu:"daca se poate, a~ dori sa ma ajutati cu excavatorul, sa scot toate radacinile 
de pe teren ~i sa fac gard, iar dupa aceea sa-mi fac cadastru." 

Dl.primar:"Pentru a veni excavatorul pe proprietatea dvs., acela trebuie Tnchiriat. Faceti o 
cerere ~ i Tl Tnchiriati pentru o ora." 

Dl.pre~edinte Ii da cuvantul dlui.Dragomir. 
Dl.Dragomir:"Problema pentru care ma aflu aici este alimentarea cu apa a strazii Padurii." 
Dl.Primar:"Saptamana trecuta, in ~edinta din data de 20.02.2020, Consiliul Local a 

aprobat bugetul local pe anul 2020. Suma de 1 ,5 miliarde lei a fost alocata pentru a cumpara 
doua statii de pompare pe strada Padurii ~ i pe strada Moldovei. Urmeaza demararea procedurii 
de cumparare a statiei de pompare ~i pentru montarea ei trebuie sa luam legatura cu SC Hidro 
Prahova." 

Ona.Laura Darie:"Avem toate cererile pentru locatarii din str.Padurii pentru bran~are la 
apa. Am fost astazi la SC Hidro Prahova, dar din pacate nu I-am gasit pe dl.Vasilescu, dar am 
luat legatura cu dumnealui telefonic. Mi-a spus ca maine va lua legatura cu dna.Bunghez sa-i 
comunice parametrii tehnici, pentru ca dumneaei sa faca achizitia. Nu am putut Tnregistra 
cererile, deoarece societatea nu dore~te sa ia alte cereri noi pana nu se fac pasii de amplasare a 
statiei de pompare. Am inteles ca este foarte important ca dl.Vasilescu sau dl.Lambru sa aiba o 
cale de comunicare cu dna.Bunghez ~i sa se inteleaga cum se poate rezolva aceasta problema." 

Dl.Primar:"Acest lucru i-am spus dlui.Dragomir pana sa intrati dvs. ~ i anume: Tn data de 
20.02.2020, Consiliul Local a aprobat bugetul local pe anul 2020. Bugetul a fost trimis astazi la 
ANAF spre aprobare, dupa care urmeaza deschiderea de credite. Dupa aceea vom face 
demersuri de achizitie publica pentru cumpararea statiei de pompare. Vom comunica societatii 
toate caracteristicile." 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind transmiterea 
dreptului de Tnchiriere asupra terenului proprietate privata a ora~ului Breaza, situat Tn Breaza, 
str.Republicii, nr.678, noului proprietar al constructiei amplasata pe acesta; 

Comisia pentru prognoza .. . buget fin ante, administrarea domeniului public ~i privat comert 
~i servicii din cadrul Consiliului Local al ora~ului Breaza - 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 pentru aprobarea unor 

masuri privind circulatia rutiera Tn ora~ul Breaza; 



Comisia pentru prognoza ... buget finante, administrarea domeniului public ~i privat comert 
~i servicii din cadrul Consiliului Local al ora~ului Breaza - aviz favorabil. 

Dna.secretar da citire avizului Politiei ora~ului Breaza. S-a primit aviz favorabil pentru: 
Montarea de oglinzi rutiere, pentru marirea vizibilitatii in trafic dupa cum urmeaza: 

- Pe strada Banatului in zona Bala~escu; 
- lntesectie strada Victoriei cu strada Col. Dr. Popovici; 
- lntesectie strada Ocinei cu strada Col. Dr. Popovici; 
- lntersectie strada Putna cu strada Poienitei; 
- Str.Sunatorii intersectie cu str.Poienitei punctul Tudorache. 

Dna.Dutoiu :"Au omis montarea oglinzii la intersectia str.Tudose~ti cu Ocinei." 
Dna.secretar:"inlocuirea relantisoarelor de la trecerea pentru pietoni din dreptul Gradinitei 

Albinuta Gura Beliei cu marcaje rezonatoare. 
Ca o recomandare, reprezentantul politiei solicita pe DJ 101 R respectiv str.23 August, 

Libertatii, republicii, 30 Decembrie, Ocinei, trasarea de benzi rezonatoare pe sectorul de drum 
mentionat in zona tuturor trecerilor pentru pietoni. 

Montarea de relantisoare sau trasarea de marcaje rezonatoare pe str.Poienitei pe linia de 
la fantana spre Vila Poienitei, pe str.Sunatorii , str.Garii, str.Colinei , str.Viitorului cu respectarea 
STAS 1848/2004, presemnalizarea ~i semnalizarea acestora, conform legislatiei, cat ~i 

restrictionarea vitezei pana la 30 km in zonele respective. 
Cu privire la reinfiintarea trecerii de pietoni pe str.23 August, in dreptul ~colii, va rugam sa 

procedati la efectuarea unui studiu privind necesitatea amplasarii acestei treceri pentru pietoni, 
avtnd in vedere faptul ca in zona respectiva nu sunt amplasate obiective economice, iar in zona 
circa 100 m este amplasata o trecere pentru pietoni." 

01.Bercaroiu Catalin:"Solicitarea politiei in ceea ce prive~te trasarea de marcaje 
rezonatoare la toate trecerile pentru pietoni, consider ca este foarte bine, insa aceasta vizeaza un 
alt proiect de hotarare." 

Dl.Pre~edinte:"Cine este de acord cu amendamentul de la pct.II? ,,Montarea de 
relantisoare sau trasarea de marcaje rezonatoare pe str.Poienitei (pe linia de la fantana spre Vila 
Poienitei, fosta Botnara~) presemnalizarea ~i semnalizarea acestora conform legislatiei ~i 

restrictionarea vitezei pana la 30 km: s-a votat in unanimitate. 
Cine este de acord cu eliminarea pct.Ill din proiectul de hotarare?- s-a votat in 

unanimitate. 
Dl.Primar anunta ca a vorbit la politie ~i vor reface avizul pentru faptul ca au omis 

montarea oglinzii rutiere la intersectia str.Tudose~ti cu Ocinei. 
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.9/2016 privind aprobarea conditiilor de repartizare, inchiriere, exploatare ~i administrare a 
spatiilor cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea privata a ora~ului Breaza; 

Comisia de specialitate a Consiliului Local - aviz favorabil. 
Tn comisia de analizare a dosarelor a fast propus di.Munteanu Ion. Cine este pentru? - s-a 

votat in unanimitate. 
Este supus la vot proiectul de hotarare: s-a votat in unanimitate. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea unor 

situatii deosebite, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare; 

Comisia de specialitate a Consiliului Local .:... aviz favorabil. 
in comisii s-a propus suma de 3000 lei pentru fiecare caz. 



Este supus la vot proiectul de hotarare: 13 voturi pentru ~i o abtinere (dl.Cirtoaje F). 
Se trece la punctul 5 Prezentare raspunsuri formulate la corespondenta adresata 

Consiliului Local Breaza; 
Dna.Toader: ,,S-a primit astazi Ordinul Prefectului nr.1 19/25.02.2020, Tnregistrat la sediul 

Primariei ora~ulu i Breaza sub nr.2943/26.02.2020, prin care se constata Tncetarea, de drept, 
inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al dnei.Stanciu Nadia
Georgiana ~i declararea ca vacant a locului acesteia Tn Consiliul local al ora~ulu i Breaza, judetul 
Prahova. 

Prezentul ordin poate fi atacat, Tn termen de 10 zile de la comunicare, la instanta de 
contencios administrativ. 

Compartimentul Administrativ, Secretariat ~i Informatica va transmite prezentul Ordin 
dnei.Stanciu Nadia Georgiana ~i Consiliului local al ora~ului Breaza." 

Dna.secretar:"Urmeaza sa facem adresa catre partid, pentru a indica urmatoarea 
persoana inscrisa pe listele PSD ~i initierea proiectului de hotarare." 

Membrii Consiliului local au luat cuno~tinta de Ordinul nr.119/25.02.2020. 
Dna.Toader Geanina prezinta raspunsurile la urmatoarele adrese: 

- Adresa nr.1861/06.02.2020, formulata de lvanica Georgeta ~ i Pavel Costin, prin care 
solicita un ajutor financiar pentru reparatie acoperi~ bloc - nu poate fi solutionata favorabil, 
urmeaza a se adresa asociatiei de proprietari; 

- Ad res a nr.187 4/06.02.2020, formulata de Dogaru Gheorghe prin care solicita un ajutor 
financiar pentru reparatie acoperi~ bloc - nu poate fi solutionata favorabil, urmeaza a se 
adresa asociatiei de proprietari; 

- Adresa nr.2045/10.02.2020, formulata de lacob Elena prin care solicita un ajutor financiar 
pentru reparatie fatada bloc - nu poate fi solutionata favorabil, urmeaza a se adresa 
asociatiei de proprietari; 

- Adresa nr.2147/11 .02.2020, formulata de Oancea Rodica - prin care solicita un ajutor 
financiar pentru reparatie acoperi~ bloc - nu poate fi solutionata favorabil, urmeaza a se 
adresa asociatiei de proprietari; 

- Adresa nr.2509/18.02.2020, formulata de Roncu Elena, prin care solicita un ajutor 
financiar pentru reparatie acoperi~ bloc - nu poate fi solutionata favorabil, urmeaza a se 
ad res a asociatiei de proprietari ; 

- Adresa nr.2334/14.02.2020, formulata de Manta Constantin, pentru initierea proiectului de 
hotarare in vederea acceptarii donatiei de catre autoritatea publica locala, trebuie sa 
Tntocmeasca lucrarea tehnica de cadastru pentru terenul Tn suprafata de 5000 mp. 

- Adresa nr.2005/10.02.2020, formulata de Burcea Ortensia, autoritatea publica 
deliberativa nu a fost de acord cu vanzarea celor doua dependinte ~ i Ti recomanda 
mentinerea folosintei lor prin Tncheierea contractului de inchiriere. 

- Adresa nr.2141/11 .02.2020, formulata de Bolintineanu Mircea, situatia evidentiata de 
petent poate fi solutionata de parohia Breaza de Jos, Consiliul Local ~i Primaria ora~ulu i 

Breaza neavand atributii Tn acest sens. 
- Adresa nr.2277/13.02.2020, formulata de lvanica Florin, a fost transmisa spre competenta 

solutionare compartimentului de resort din cadrul aparatului de special itate al Primarului 
ora~ului Breaza, urmand sa primeasca un raspuns in acest sens. 



Adresa nr.2491124.02.2020, formulata de Dumitru Jaga, punct de vedere pentru 
inchiriere teren catre Brotoiu Vasile Valentin - se va initia proiect de hotarare; 

- Adresa nr.2590/19.02.2020, formulata de Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu" Breaza, privind 
organizarea Festivalului Concurs cu participare internationala ,,Joe ~i Cant la Breaza" - se 
va initia proiect de hotarare; 

- Adresa nr.2550/18.02.2020, formulata de Mircea Marinescu - se va formula raspuns de 
catre IPAPI; 

- Adresa nr.1451/30.01.2020, formulata de Olaru Gabriela, a~teptam procesul verbal de la 
SSU, pentru initiere proiect de hotarare; 

- Adresa nr.1606/03.02.2020, formulata de Pavel Raul, transmisa compartimentului agricol; 
- Adresa nr.1325/29.01.2020, formulata de Jaga Dumitru - se va pune in aplicare Sentinta 

civila nr.4256/17 .12.2018. 
01.pre~edinte declara inchisa ~edinta Consiliului Local de astazi 26 februarie 2020. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

PRE$EDINTE DE $EDINJ A 

Alexandru Vinti~oi~ 
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Consilier juridic, (1 
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SECRETAR GENERAL ORA$, 

Maria-Cil~ran 


