
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza 
desfăşurată în data de 28 mai 2020 cu unanimitate de voturi. 
 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 30 aprilie 2020, ora 13.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a 
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.360/24.04.2020 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 şef 
Serviciul APL-Toader Elena Geanina. 

Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  30 aprilie 2020. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti toţi cei 17 consilieri locali.  
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 în sala 
amfiteatru a Primăriei oraşului Breaza (sală de 200 de locuri).  

Preşedintele de şedinţă, precizează că mai sunt 3 proiecte peste ordinea de zi, respectiv:  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11128/10.08.2010, 
modificat și completat prin acte adiționale și acordul privind subînchirierea imobilului;  

Iniţiatori: Viceprimarul oraşului Breaza și un grup de consilieri locali; 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 69/2019 privind aprobarea structurii organizatorice 
a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza,  
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 10/2020 privind acordarea diplomei de aur și a unui 
sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au împlinit 50 de ani de căsătorie 
neîntreruptă, respectiv 70 de ani de căsătorie neîntreruptă, domiciliate pe raza orașului Breaza și 
îndreptarea unei erori materiale 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza. 
iar Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.128/31.10.2019, privind aprobarea documentaţiei 
tehnice pentru lucrarea de investiţii “Reabilitare şi modernizare reţea de iluminat public stradal – 
achiziţionare de lămpi cu LED pe străzile laterale în oraşul Breaza, judeţul Prahova” a fost retras de 
iniţiator. 

 În continuare supune la vot ordinea de zi, după cum urmează: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza, la 
data de 31.03.2020; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
 

2. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte 
taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2021; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea spațiilor cu destinația 
locuință, aflate în proprietate privată a orașului Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 10/2020 privind acordarea diplomei de aur și a unui 
sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au împlinit 50 de ani de căsătorie 
neîntreruptă, respectiv 70 de ani de căsătorie neîntreruptă, domiciliate pe raza orașului Breaza și 
îndreptarea unei erori materiale 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza. 



5. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată 
a orașului Breaza, situat în Breaza, Pct.Mălaiele, noului proprietar al construcțiilor amplasate pe 
acesta; 

Iniţiatori: Viceprimarul oraşului Breaza și un grup de consilieri locali; 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11128/10.08.2010, 
modificat și completat prin acte adiționale și acordul privind subînchirierea imobilului;  

Iniţiatori: Viceprimarul oraşului Breaza și un grup de consilieri locali; 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor proprietate privată 
a orașului Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.18/26.02.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Parcului Industrial Breaza și a altor documente;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.103/29.08.2019, privind aprobarea 
documentatiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de dezinsecţie, deratizare şi  
dezinfecţie din cadrul  serviciului de salubrizare al oraşului Breaza, judeţ Prahova; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 69/2019 privind aprobarea structurii organizatorice 
a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza.  
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
În continuare dna secretar general supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare desfăşurată 

în data de 26 martie 2020. Acesta este aprobat cu 16 voturi pentru şi o abţinere (dra viceprimar). Se 
supune la vot procesul verbal  al şedinţei extraordinare desfăşurată în data de 08.04.2020. este aprobat 
cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri (dnii Cîrtoaje Florin şi Bercăroiu Dragoş). 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi.  
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local al orașului Breaza, la data de 31.03.2020; 
Comisia buget finanţe din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu 
anul 2021. 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 
servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil cu amendamentul discutat 
în comisii, respectiv la Anexa –cap IX-alte taxe locale se complează pct. 37  ”...../vizare carnet” . 

Proiectul de hotărâre cu amendamentul propus: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru 

repartizarea spațiilor cu destinația locuință, aflate în proprietate privată a orașului 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 cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri (dnii Vintiloiu Alexandru şi 

Bercăroiu Dragoş). 
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 10/2020 privind 

acordarea diplomei de aur și a unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au 
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, respectiv 70 de ani de căsătorie neîntreruptă, domiciliate 
pe raza orașului Breaza și îndreptarea unei erori materiale 



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 transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului 

proprietate privată a orașului Breaza, situat în Breaza, Pct.Mălaiele, noului proprietar al construcțiilor 
amplasate pe acesta. 

Dna Grădinaru precizează că la acest proiect nu va participa la dezbatere şi nici la vot, 
considerând că îi sunt incidente prev. art. 228 din OUG nr. 57/2019. 

Dna secretar menţionează că, potrivit prevederilor contractuale, concesionarul a întocmit 
lucrare cadastrală, suprafaţa rezultată fiind de 28,0147 ha. 

Dl. Vintiloiu întreabă dacă nu se modifică şi preţul concesiunii. 
Dna secretar precizează că nu crede că există cadrul legal să se poată modifica valoarea 

redevenţei în timpul concesiunii, nu poate preciza dacă acum se poate reveni asupra acestei valori, 
urmează să se documenteze cu privire la acest aspect. 

În şedinţa de comisii au fost prezentate documentele solicitate cu privire la proiectul de 
hotărâre (paşapoarte animale, facturi, corespondenţă între solicitant şi autorităţile publice locale, etc), 
membrii acestora -14 consilieri locali,  fiind de acord cu proiectul de hotărâre, dând avize favorabile 
acestui proiect. 

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 cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl.Bercăroiu Dragoş) 
şi o abţinere (dl. Vintiloiu Alexandru). 

Punctul 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 
11128/10.08.2010, modificat și completat prin acte adiționale și acordul privind subînchirierea 
imobilului. 

Dna Grădinaru precizează că la acest proiect nu va participa la dezbatere şi nici la vot, 
considerând că îi sunt incidente prev. art. 228 din OUG nr. 57/2019. 

Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi 
servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil, amendament chiria va fi de 
100 lei/ha/an. 

Proiectul de hotărâre şi amendamentul propus s-a votat cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă 
(dl.Bercăroiu Dragoş) şi o abţinere (dl. Vintiloiu Alexandru). 

.În acest momement dra viceprimar părăşeşte sala de şedinţă. 
Punctul 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor 

proprietate privată a orașului Breaza. 
La acest proiect dl. Tudor Florian prezintă o cerere formulată de dl. Radu Cătălin Gheorghe .  
Dnii. Vintoiu Alexandru şi Bercăroiu Dragoş propun ca pentru rezolvarea şi acestei cereri, din 

suprafaţa propusă pentru Pulez Ion în izlazul Runcu să fie diminuată la 3,50 ha, urmând să fie 
recalculată încărcătura şi chiria, iar suprafaţa de 0,5 ha să fie atribuită dlui Radu Cătălin Gheorghe, 
urmând să fie calculată încărcătura şi chiria. 

Comisia pentru agricultură din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil 
pentru proiectul de hotărâre şi amendamentului propus. 

Proiectul de hotărâre şi amendamentul: s-a votat în unanimitate (16 pentru). 
Punctul 8 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.18/26.02.2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Parcului Industrial Breaza și a altor 
documente. 

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 (16 voturi pentru). 
Punctul 9 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.103/29.08.2019, 

privind aprobarea documentatiei pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de dezinsecţie, 
deratizare şi  dezinfecţie din cadrul  serviciului de salubrizare al oraşului Breaza, judeţ Prahova; 

Comisia juridică din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (16 voturi pentru ). 



Punctul 10 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 69/2019 privind aprobarea 
structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare 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 (16 voturi pentru). 
Punctul 11 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; 
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. 

Dl.preşedinte declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 30 aprilie 2020. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL ORAŞ, 
 
    Iulian Voicu                                                           Maria-Cătălina Goran 
 
Întocmit,  
şef Serviciu APL, 
Toader Elena Geanina 
 

 


