
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza desfăşurată în data 
de 30.04.2020 cu 16 voturi pentru şi o abţinere . 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 26 martie 2020, ora 13.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a 
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.334/20.03.2020 a Primarului orașului 
Breaza,  conform   Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.   

La sedinţă participă: Secretarul general al oraşului Breaza – dna. Maria-Cătălina Goran și 
Consilierul juridic - dna.Elena Goga. 

Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  26 martie 2020. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 16 consilieri, din totalul de 

17, lipseşte: dra.Bran Alexandra – Viceprimarul oraşului Breaza.  
În şedinţele de comisii desfăşurate anterior şedinţei ordinare, consilierul juridic a înaintat 

membrilor Consiliului Local o lista care cuprindea proiectul ordinii de zi şi unde consilierii şi-au 
exprimat votul cu privire la problemele înscrise pe acesta.  

Pentru respectarea măsurilor dispuse prin Ordonanţele Militare, Decretul nr.195/2020 şi alte 
acte normative, în vederea evitării răspândirii COVID-19, s-a procedat la desfăşurarea şedinţei după 
cum urmează:  

Şedinţa s-a desfăşurat în sala amfiteatru a Primăriei oraşului Breaza unde consilierii au depus 
lista completată care evidenţia votul pe fiecare proiect/document supus aprobării. 

Urmare celor consemnate de consilieri, a fost întocmit prezentul proces-verbal. 
Introducerea pe ordinea de zi a două proiecte de hotărâri, respectiv: 

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Local Breaza; 
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.92/2016 privind aprobarea componenţei 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Breaza. 
S-a votat în unanimitate. 
Au fost retrase de pe ordinea de zi următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri aflate în 
proprietate privată a oraşului Breaza; 
2. Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Breaza cu Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” 
Breaza şi Centrul Cultural „Ion Manolescu” Breaza; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiştilor proprietatea 
privată a oraşului Breaza; 

Proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă: 
1. Proiect de hotărâre privin validarea mandatului de consilier local al dlui.Nistorescu Vasile; 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de către UAT Breaza a unor sume restante 
pentru lucrările facturate conform contractului de lucrări nr.13613/16.09.2015; 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 
3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Proiectului Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova în perioada 2014-2020 a terenului necesar 
pentru realizarea obiectivului de investiţii; 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 



4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.10/2020 privind acordarea „diplomei de aur” şi 
a unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au împlinit 50 de ani, respectiv 
70 ani de căsătorie neîntreruptă, domiciliate pe raza oraşului Breaza; 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în 
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Breaza; 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 
6. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi 
autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere, aprobat prin HCL 
nr.124/31.08.2017; 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.2/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale 
de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din 
oraşul Breaza şi aprobarea „Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare.” 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 
de 94.940 mp, proprietate privată a oraşului Breaza; 

Iniţiator dl.Gheorghe Dragoş Bercăroiu – consilier local; 
9. Proiect de hotărâre privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al oraşului Breaza a unor 
suprafeţe de teren; 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului-apartament nr.3 aparţinând 
domeniului privat al oraşului Breaza, situat în Breaza, Fdt.liliacului, bl.14 B, parter; 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 
Iniţiator: Comisia pentru învăţământ din cadrul Consiliului local Breaza; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, jud.prahova, oraş Breaza; 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 
12. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Breaza SRL; 

Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 
13. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia  

Consiliului Local Breaza; 
Iniţiator dl.Gheorghe Richea – Primarul oraşului Breaza; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.92/2016 privind aprobare componenţei 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Breaza; 

15. Prezentarea raportului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului  
Breaza, pentru anul 2019; 

Fişele prezentate de consilierii locali au fost centralizate rezultând următoarele: 
Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 20.02.2020 a întrunit 14 voturi pentru şi 

o abţinere (dl.Cîrtoaje Florin, deoarece nu a participat la acea şedinţă), iar procesul-verbal al şedinţei 
ordinare desfăşurată în data de 26.02.2020 s-a votat în unanimitate. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privin validarea mandatului de consilier 
local al dlui.Nistorescu Vasile; 

Comisia juridică din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Dna.Anton prezintă procesul verbal al comisiei de validare. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 



Dl.Nistorescu Vasile dă citire jurământului stabilit conform art.23 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind adminsitraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de către UAT 
Breaza a unor sume restante pentru lucrările facturate conform contractului de lucrări 
nr.13613/16.09.2015; 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 
servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Proiectului 

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova în perioada 2014-
2020 a terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii; 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 
servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.10/2020 privind 

acordarea „diplomei de aur” şi a unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care 
au împlinit 50 de ani, respectiv 70 ani de căsătorie neîntreruptă, domiciliate pe raza oraşului Breaza; 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 
servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 5 Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate 

în învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Breaza; 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 

servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 6 Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare, funcţionare 

şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere, aprobat prin HCL 
nr.124/31.08.2017; 

Punctul 3 se elimină. 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 

servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 7 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.2/30.01.2020 privind instituirea taxei 

speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări 
servicii din oraşul Breaza şi aprobarea „Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de 
salubrizare.” 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 
servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în 

suprafaţă de 94.940 mp, proprietate privată a oraşului Breaza; 
Durata închirierii este de 5 ani. 
Nivelul minim al chiriei care reprezintă preţul de pornire la licitaţie este de 70 lei/lună pentru 

întreaga suprafaţă. 
Dna.Grădinaru propune ca din comisia de evaluare să facă parte următorii consilieri: 

dl.Munteanu Ion – membru şi dl.Bercăroiu Gheorghe-Dragoş – supleant. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 



Punctul 9 Proiect de hotărâre privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al oraşului 
Breaza a unor suprafeţe de teren; 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 
servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 

Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului-apartament nr.3 

aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza, situat în Breaza, Fdt.liliacului, bl.14 B, parter; 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 

servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, jud.prahova, oraş Breaza; 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 

servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 12 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Parc Industrial 

Breaza SRL; 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 

servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 13 Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Local Breaza; 
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 

servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 14 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.92/2016 privind aprobarea 

componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Breaza; 
Comisia juridică din cadrul Consiliului local a dat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 15 Prezentarea raportului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului 

Breaza, pentru anul 2019;  
Acest raport a fost transmis tuturor consilierilor pe email, pentru a-l analiza.  
Nu au fost prezentate răspunsuri formulate la corespondenţa adresată autorităţii deliberative, 

deoarece membrii Consiliului local au fost de acord ca acestea să le fie transmise pe email şi vor 
transmite punctul de vedere în termen. 

Consilierul juridic a informat Consiliul local că, potrivit art.56 din Decretul nr.195/2020 privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, termenele legale stabilite pentru soluţionarea 
solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor 
se dublează. 

Dl.preşedinte declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 26 martie 2020. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL ORAŞ, 
 
Alexandru Vintiloiu                                                      Maria-Cătălina Goran 
 
Întocmit,  
Consilier juridic, 



Elena Goga 
 


