
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Raport de activitate ,Comisia pentru invatamant, sanitate, cultura, protectie sociala, 
protectie copii, tineret ~i sport" in perioada 30.06-31.12.2016 

Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, protectie copii, 
tineret ~i sport in perioada 30.06-31.12.2016 

In conformitate cu art. 50, alin. 3 din Legea nr.393 I 2004, privind Statutul ale~ilor locali 
, Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va 
fi lacut public prin grija secretarului comunei sau ora~ului, respectiv a secretarului general al 
judetului sau al municipiului Bucure~ti". 

Comisia pentru invatamant, sanitate, cultura, protectie sociala, protectie copii, tineret ~i 
sport din cadrul Consiliului Local Breaza, s-a constituit in data de 30.06.2016 , prin HCL 
92/30.06.2016. 

Comisia a fast compusa la constituire din urmatorii consilieri: 

Nidi Justinian- Feodor 
Brotoiu Gheorghe-Cristian 
Negutescu Evelina-Mihaela 
Tudor Florian 
Bercaroiu Catalin 
Gradinaru Adriana 
Dutoiu Tonioara 

din partea PSD comisie de baza 
din partea PSD comisie de baza 
din partea PSD 
din partea PSD 
din partea ALDE 
din partea PNL 
din partea PNL comisie de baza 

Comisia a ales pre~edinte pe durata mandatului pe domnul Nica Justinian- Feodor din partea 
PSD ~i secretar pe domnul Brotoiu Gheorghe-Cristian din partea PSD. 

Ca urmare a retragerii domnului Nica Justinian-Feodor (acesta fiind investit consilier judetean) 
, in locul acestuia prin HCL 111/25.08.2016, a fast numita domni~oara Stanciu Nadia- Georgiana, 
iar ca pre~edinte de comisie doamna Negutescu Evelina-Mihaela. 

In perioada 24.06/2016-31.12.2016, comisia s-a intrunit in 12 ~edinte de lucru in care au fast 
dezbatute un numar de 82 de hotarari, informari, dar ~i raspunsuri formulate la corespondenta 
Consiliului Local. 

In perioada 24.06/2016-31.12.2016 nus-au formulat solicitari de audiente in cadrul comisiei 
iar la dezbaterile acesteia au participat reprezentanti ai executivului ori de ca.te ori a fast cazul dar ~i 
din partea cetatilor. 
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CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Raport de activitate ,Comisia pentru invatamint, sanitate, cultura, protectie sociala, 
protectie copii, tineret ~i sport" in perioada 30.06-31.12.2016 

Dezbaterile din comisie au fost consemnte in procese verbale de ~edinta ~i s-au intocmit 
formulare de aviz pentru toate proiectele de hotarari din ordinea de zi a ~edintelor ordinare ale 
Consiliului Local, repartizate comisiei. 

Rezultatele dezbaterilor au fost anuntate in plenul Consiliului Local prin exprimarea punctului de 
vedere al comisiei. 

Pre~edinte 

Negutescu EvelinMhaela 
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Secretar . 

Brotoiu Ghe#e-<;t'!s~ 



r · 

Raport de activitate 

Consil ier Local : Stanciu Georgiana Nadia 

JUDE'fUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

NR 8 6;,ATA 8 f . {J f.}(_ C /-1 

In baza art.51, alin.(4), din Legea 215/2001 prezint urmatorul raport de 

activitate, pentru perioada 28.06.2016- 31.12.2016, dupa cum urmeaza: 

Odata cu investirea in functia de Consilier Locat am avut in vedere buna insusire 

a tuturor prevederilor Legii 393/2004 privind raspunderile si obligatiile ce imi 

revin si aplicarea permanenta in activitatea mea, a faptului ca sunt in serviciul 

colectivitatii locale, obligata de a sluji cu buna credinta si fidelitate cetatenii 

orasului Breaza . 

Mi-am indeplinit atributiile in cadrul mai multor arii de activitate : 

In sedintele Consiliului Local 

In sedintele Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local : Comisia 

pentru prognoza, dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public ~i privat, comert ~i servicii; 

Comisia pentru lnvatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, protectie 

copii,tineret ~i sport. 

Pe timpul actiunilor si activitatilor organizate de Consiliul Local si Primaria 

Breaza. 

In cadrul sedintelor C.L. Breaza , am avut numeroase interventii si intrebari 

pentru lamurirea aspectelor juridice mai putin clare. 

In discutiile purtate in cadrul acestor sedinte intotdeauna am incercat sa pun 

interesul cetatenilor mai presus de interesele politice ale unor consilieri locali . 

Am promovat participarea cetatenilor Ia aceste sedinte . Am adoptat o atitudine 

critica fata de unele aspecte negative sau hotarari mai vechi ale fostei 

administratii a orasului Breaza. 



Am fast numita membru in : 

Consiliul de Administratie al Centrului Cultural 111on Manolescu 11 Breaza; 

Consiliul de Administratie al Spitalului de Bali Pulmonare Breaza; 

Consiliul de Administratie Liceul Teoretic II Au rei Vlaicu" Breaza. 

( in cadrul acestor sedinte am luat Ia cunostinta greutatile cu care se confrunta 

aceste 11Unitati 11

1 am sugerat solutii Ia unele problem I am fast de accord cu unele 

initiative I etc.) 

In toata perioada analizata I am tinut permanent o legatura activa cu cetatenii I 

am discutat cu acestia despre problemele comunitatii I am luat Ia cunostinta 

sesizarile acestora siam incercat rezolvarea acestora. 

~onsilier Local 



CONSILIUL LOCAL BREAZA 
Raport de activitate al Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul ~i 

disciplina in perioada 30.06.-31.12.2016 

JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

NR~DATA 3/.0f~..2c!. 1~ 
RAPORT DE ACTIVIT ATE 

Comisia pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul ~i 
disciplina 

In conformitate cu art. 50, alin. 3 din Legea nr.393 I 2004, privind Statutul 
ale~ilor locali , Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un 
raport anual de activitate, care va fi racut public prin grija secretarului ora~ului". 

Comisia pentru administratie publica locaHi, juridic, relatii cu publicul ~i 

disciplina" din cadrul Consiliului Local Breaza, s-a constituit in data de 30.06.2016, 
conform HCL 92/30.06.2016. 

Comisia a fost compusa la constituire din urmatorii consilieri: 

Anton Madalina- Florentina 
Bran Alexandra Lacramioara 
Bogdan Gabriel 
Vintiloiu Alexandru 
Toader Aurelian 
Bercaroiu Gheorghe-Drago~ 
Dutoiu Tonioara 

din partea PSD comisie de baza 
din partea PSD 
din partea ALDE 
din partea PSRO comisie de baza 
din partea PNL comisie de baza 
din partea PMP 
din partea PNL 

Comisia a ales pre~edinte pe durata mandatului pe doamna Anton Madalina
Fiorentina din partea PSD ~i secretar pe domnul Vintiloiu Alexandru din partea 
PSRO. 

In perioada 24.06.2016-31.12.2016, comisia s-a intrunit in 12 ~edinte de lucru in 
care au fost dezbatute un numar de 82 de hoUirarl, informari, dar ~i raspunsuri 
formulate Ia corespondenta Consiliului Local. 

In perioada 24.06.2016- 31.12.2016 nus-au fonnulat solicitari de audiente in 
cadrul comisiei iar Ia dezbaterile acesteia au participat reprezentanti ai executivului 
ori de dite ori a fost cazul dar ~i din partea ceUitilor. 
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CONSILIUL LOCAL BREAZA 
Raport de activitate al Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul ~i 

disciplina in perioada 30.06.-31.12.2016 

Dezbaterile din comisie au fost consemnte In procese-verbale de ~edinta ~i s-au 
lntocmit formulare de aviz pentru toate proiectele de hotarari din ordinea de zi a 
~edintelor ordinare ale Consiliului Local, repartizate comisiei. 

Rezultatele dezbaterilor au fost anuntate In plenul Consiliului Local prin 
exprimarea punctului de vedere al comisiei. 

Pre~edinte Secretar 

Anton Madalina - Florentina Vintiloiu Alexandru 
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CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Raport de activitte al Comisiei pentru amenajarea teritoriului ~i urbanisam, turism, ecologie 
~i protectia mediului -

JUDElUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREA~~ ~I .:f.. 
NRQi_oATA}I. Ol. 

RAPORT DE ACTIVIT ATE 
al Comisiei pentru amenajarea teritoriului ~i urbanisam, turism, ecologie ~i 

protectia mediului 

In conformitate cu art. 50, alin. 3 din Legea nr.393 I 2004, privind Statutul 
ale~ilor locali , Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un 
raport anual de activitate, care va fi :Iacut public prin grija secretarului comunei sau 
ora~ului, respectiv a secretarului general al judetului sau al municipiului Bucure~ti". 

Comisia pentru amenajarea teritoriului ~i urbanisam, turism, ecologie ~i 

protectia mediului din cadrul Consiliului Local Breaza, s-a constituit in data de 
30.06.2016 , prin HCL 92/30.06.2016. 

Comisia a fost compusa Ia constituire din urmatorii consilieri: 

Bogdan Gabriel 
Negutescu Evelina-Mihaela 
Bran Alexandra Lacramioara 
Postelnicu Vasile - Ovidiu 
Anton Madalina - Florentina 
Cirtoje Florin 
Munteanu Ion 

din partea ALDE comisie de baza 
din partea PSD comisie de baza 
din partea PSD 
din partea PSD comisie de baza 
din partea PSD 
din partea PNL 
din partea PNL 

Comisia a ales pre~edinte pe durata mandatului pe domnul Bogdan Gabriel din 
partea ALDE ~i secretar pe doamna Negutescu EvcHna-Mihaela din prutea PSD. 

In perioada 24.06/2016-31.12.2016, comisia s-a intrunit in 12 ~edinte de lucru in 
care au fost dezbatute un numar de 82 proiecte de hotarari, informari ~i raspunsuri 
formulate la corespondenta Consiliului local. 

In perioada 24.06/2016 - 31.12.2016 nu s-au formulat solicitari de audiente in 
cadrul comisiei iar la dezbaterile acesteia au participat reprezentan~i ai executivului 

ori de cate ori a fost cazul dar ~i din partea cetatilor. 
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CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Raport de activitte al Comisiei pentru amenajarea teritoriului ~i urbanisam, turism, ecologic 
~i protectia mediului 

Dezbaterile din comisie au fost consemnte in procese verbale de ~edinta ~i s
au intocmit formulare de aviz pentru toate proiectele de hotarari din ordinea de zi a 
~edin{elor ordinare ale Consiliului Local, repartizate comisiei. 

Rezultatele dezbaterilor au fost anun{ate in plenul Consiliului Local prin 
exprimarea punctului de vedere al comisiei. 

Pre~edinte 

~nGabi;RI 

Secretar 

Negutescu Evelina-Mihaela 

Pagina 2 din 2 



CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Raport de activitate al Comisiei pentru agricultura 

JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

RAPORT DE ACTIVITATE NR~DATA 30~0/r /f. 
AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURA 

In conformitate cu art. 50, alin. 3 din Legea nr.393 I 2004, privind Statutul ale~ilor locali 
, Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va 
fi :Iacut public prin grija secretarului comunei sau ora~ului, respectiv a secretarului general al 
judetului sau al municipiului Bucure~ti". 

Comisia pentru agricultura din cadrul Consiliului Local Breaza, s-a constituit in data de 
30.06.2016 , prin HCL 92/30.06.2016. 

Comisia a fost compusa la constituire din urmatorii consilieri: 

Bercaroiu Gheorghe-Drago~ din partea PMP comisie de baza 
Voicu Iulian din partea PSD 
Tudor Florian din partea PSD comisie de baza 
Vintiloiu Alexandru din partea PSRO 
Toader Aurelian din partea PNL 
Brotoiu Gheorghe-Cristian din partea PSD 
Munteanu Ion din partea PNL comisie de baza 

Comisia a ales pre~edinte pe durata mandatului pe domnul Bercaroiu Gheorghe - Drago~ din 
partea PMP ~i secretar pe domnul Tudor Florian din partea PSD. 

In perioada 24.06/2016-31.12.2016 nus-au formulat solicitari de audiente in cadrul comisiei 
iar la dezbaterile acesteia au participat reprezentanti ai executivului ori de cate ori a fost cazul dar ~i 
din partea cetatilor. 

Ca presedinte al comisiei agricole ne-am deplasat in teren in vederea verificarii si constatrii 
indeplinirii obligatiilor contractuale pentru terenurile inchiriate/concesionate intre primaria oras 
Breaza si crescatorii de animale de pe raza orasului. Am verificat un numar de patru (4) coduri de 
exploatatie ( crescatori de animale ). 

Am organizat in luna Septembrie o sedinta cu crescatorii de animale de pe raza localitatii unde 
au fost dezbatute probleme pe care acestia le intampina in perioada de pasunat primavara-Toamna. 

Dezbaterile din comisie au fost consemnte in procese verbale de ~edinta ~i s-au intocmit 
formulare de aviz pentru toate proiectele de hotarari din ordinea de zi a ~edintelor ordinare ale 
Consiliului Local, repartizate comisiei. 

Rezultatele dezbaterilor au fost anuntate in plenul Consiliului Local prin exprimarea punctului 
de vedere al comisiei. 
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Propuneri pentru anul 2017: 

- vom continua verficarea celorlalte contracte de concesiune - inchiriere si vom organiza o 

dezbatere publica privind amenajamentul pastoral, cadastrarea terenurilor ce urmeaza a fi 
inchiriate in punctele ,Turbatu, Malaiele, Plai". 

- islazurile aferente orasului vor fi inchiriate numai asociatiilor de crescatori de animale . 

- identificarea unei suprafete de teren pentru a veni in sprijinul relocarii d-lui David Ion. 

Presedinte { 

Bercaro~mhe J-dnwos 

Secretar 

Tudor Florian 



CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Comisia pentru prognoza, dezvoltare economico - sociala, buget- finante, administrarea 
domeniului public ~i privat, comert ~i servicii "- Raport de activitate 30.06 -31.12.2016 

RAPORT DE ACTIVIT ATE 
AL COMISIEI PENTRU PROGNOZA, DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALA, 

BUGET- FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ~I PRIVAT, 
COMERT ~I SERVICII" 

In conformitate cu art. 50, alin. 3 din Legea nr.393 I 2004, privind Statutul ale~ilor locali 
, Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va 
fi tacut public prin grija secretarului comunei sau ora~ului, respectiv a secretarului general al 

judetului sau al municipiului Bucure~ti". 

Comisia pentru prognoza, dezvoaltare economico - sociala, buget - finante, administrarea 
domeniului public ~i privat, comert ~i servicii" din cadrul Consiliului Local Breaza, s-a constituit in 
data de 30.06.2016 , prin HCL 92/30.06.2016. 

Comisia a fost compusa Ia constituire din urmatorii consilieri: 

Bercaroiu Catalin 
Voicu Iulian 
Bran Alexandra Lacramioara 
Postelnicu Vasile- Ovidiu 
Cirtoaje Florin 

Nica Justinian- Feodor 
Gradinaru Adriana 

din partea ALDE comisie de baza 
din partea PSD comisie de baza 
din partea PSD 
din partea PSD 
din partea PNL 

din partea PSD 
din partea PNL comisie de baza 

Comisia a ales pre~edinte pe durata mandatului pe domnul Bercaroiu Catalin din partea ALDE 
~i secretar pe domnul Voicu Julian din partea PSD. 

Ca urmare a retragerii domnului Nica Justinian-Feodor (acesta fiind investit consilier 
judetean) , in locul acestuia prin HCL 111125.08.2016, a fost numita domni~oara Stanciu Nadia
Georgiana. 

In perioada 24.06/2016-31.12.2016, comisia s-a intrunit in 12 ~edinte de lucru in care au fost 
dezbatute un numar de 82 Proiecte de hotarari ~i informari care faceau obiectul avizului din partea 
acesteia. 

Un numar de 52 au fost avizate pozitiv in urma dezbaterilor formulandu-se un numar de 19 
amendamente, acolo unde fost cazul. 
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CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Comisia pentru prognoza, dezvoltare economico - sociala, buget- finante, administrarea 
domeniului public ~i privat, comert ~i servicii "- Raport de activitate 30.06 -31.12.2016 

In perioada 24.06/2016-31.12.2016 nus-au formulat solicitari de audiente in cadrul comisiei 
iar Ia dezbaterile acesteia au participat reprezentanti ai executivului ori de dite ori a fast cazul dar ~i 
din partea cetatilor. 

Dezbaterile din comisie au fast consemnte in procese verbale de ~edinta ~i s-au intocmit 
formulare de aviz pentru toate proiectele de hotan1ri din ordinea de zi a ~edintelor ordinare ale 
Consiliului Local, repartizate comisiei. 

Rezultatele dezbaterilor au fast anuntate in plenul Consiliului Local prin exprimarea punctului de 
vedere al comisiei. 

Pre~edinte Secretar 

Berdiroiu Catalin Voicu Julian 

/ 

Pagina 2 din 2 



JUDETULPRAHOVA j 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 

RAPORT DE ACTIVIT ATE PE ANUL 2016 

Consilier local: NEGUTESCU EVELINA MIHAELA 

Detin calitatea de consilier local din partea Partidului Social Democrat, ca~tigata Ia Alegerile Locale 

din iunie 2016, mandatul de consilier local fiind validat in cadrul ~edintei din data de 24.06.2016, cand am 

depus juramantul de a respecta Constitutia ~i legile tarii, de a face cu buna credinta tot ceea ce stain 

puterea ~i priceperea mea pentru binele locuitorilor orasului Breaza. 

Raportul pe care II prezint, este o parte a activitatii pe care am avut-o in calitate de reprezentant al 

comunitatii. 

Comisiile de specialitate in care imi desfii~or activitatea sunt 

- Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, protectie copii, tineret ~i 

sport si Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, turism, ecologie si protectia 

mediului. 

Inca de Ia inceput in cadrul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, turism, 

ecologie si protectia mediului am fast aleasa ca secretar. 

In cadrul Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, protectie copii, tineret 

~i sport am devenit presedinte dupa renuntarea Ia mandat a domnului Nica Justinian Feodor. Prin 

HCL 105 din 28 iulie 2016 am fast numita membru in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic 

Aurel Vlaicu Breaza. In aceasta calitate am participat Ia toate sedintele Consiliului de Administratie si 

am transmis Consiliului Local problemele discutate in cadrul acestor sedinte. 

Prin HCL nr. 115/25.08.2016 am fast numita membru in Consiliul de Administratie al centrului 

Cultural lon Manolescu. Si aici am participat Ia toate sedintele si am realizat legatura intre Consiliul 

Local si Centrul Cultural lon Manolescu Breaza. 

In calitate de consilier local, din partea Partidului Social-Democrat in cadrul Consiliului Local al 

ora~ului Breaza, am urmarit respectarea prevederilor legale in intreaga mea activitate. Ori de cate ori am 

considerat ca unele proiecte de hotarari incalca prevederile legale in vigoare, ori ca nu sunt in conformitate 

cu interesele orasului, am votat impotriva adoptarii acestora sau m-am abtinut de Ia a vota favorabi. 
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CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Ca membru in cele doua comisii de specialitate ale Consiliului Local, am supus spre analiza si 

dezbatere impreuna cu membrii acestor comisii, toate proiectele de hotarare care au facut obiectul 

acestor comisii si toate solicitarile adresate spre solutionare acestora, aceasta activitate finalizandu-se prin 

elaborarea rapoartelor de avizare/neavizare, in conformitate cu prevederile legale. 

Am colaborat cu ceilalti colegi consilieri locali Ia elaborarea si aprobare tuturor proiectelor de 

interes public local, care au avut ca obiectiv final dezvoltarea economico-sociala a orasului Breaza. 

In cadrul ~edintelor ordinare ~i extraordinare intrunite de Consiliul Local al orasului Breaza, am luat 

parte ~i am votat Ia toate proiectele de hotarare expuse. Vizand interesul cetateanului, am avut ~i abtineri 

sau am votat impotriva mai multor proiecte de hotarare. Am incercat sa identific nevoile ora~ului, 

prioritatile, problemele cu care se confrunta cetatenii, indiferent de natura lor, probleme pe care learn adus 

Ia cuno~tinta executivului ~i am urmarit rezolvarea lor acolo unde era cazul. 

In a nul 2016 am participat Ia aproape toate ~edintele din cadrul comisiilor de specialitate din care 

am facut ~i fac parte. Pentru fiecare ~edinta de comisie sau de plen a Consiliului Local 

Breaza am luat Ia cuno~tinta ordinea de zi, am studiat amanuntit proiectele de hotarare propuse, 

procesele verbale de ~edinta, iar in cadrul comisiei am dezbatut problemele supuse avizarii Comisiei, 

solicitand In anumite situatii, explicatii ~i detalii de Ia factorii responsabili din cadrul Primariei sau 

initiatorilor de proiecte. 

De asemenea, In calitate de consilier local, am participat Ia o serie de ~edinte, actiuni, manifestari 

cu caracter social, economic, cultural, religios ~i educativ, desfa~urate pe raza orasului Breaza. 

Consilier local, 

Neput,.cr•• r:: .. J. .. .,. 
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Raport de activitate 30.06- 31.12. 2016, al consilierului local Tonioara Dutoiu 

ROMANIA - JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI BREAZA 

JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

NR39oATA 8f. 0( .£..f)( f._ 

RAPORT DE ACTIVIT ATE 

30 IUNIE - 31 DECEMBRIE 2016 

CONSILIER LOCAL 
TONIOARA DUTOIU 

DECEMBRIE 2016 



' ' 

..iiM_ 
~ 

• • Raport de activltate 30.06-31.12. 2016, al coasllierului loeal Tonioara Dutolu 

RAPORT DE ACTIVIT ATE AL CONSILIERULUI LOCAL 
TONIOARA DlJTOIU 

pe semestrul al n -lea 2016 

1n conformitate cu art.50, alin. 2 si 3 din Legea ar .39312M4, privind Statutul alqilor 
locali ~i art. 51, alin.4 din Legea ar.ll51l004~ privind administrapa publicllocala, in care se 
precizeazli cl: ,Jiectue COIISilit!r ~ pr«lllll p vit:epriltltml/ Slllll· obligtqi s4 prezillle 1111 
rtiJIOl't tDIJIIIl de IICiivittlle, CIIJY WI ji jiclll pllblie prill grljtl Sf!CI'dllnlllli", prezint aqiuniJe 
importante Ia care am participat in cursu1 acestei ~ pentru punerea in practica a 
hotararilor adoptate de Consiliul local, proced8nd Ia intocmirea raportului de activitate pentru 
perioada 30 iunie- 31 decembrie 2016. 

Pentru o informare cit mai exacti, revin cu de1alii referitoare Ia COillJXllleD1a consiliului 
local Breaza. 

1n urma aJegerilor loca1e din 05 iunie 2016, cele 17 mandate de consilieri locali ai 
~lui Breaza au fost c¥igate dupl cum urmea:zA: P.SD - 8 mandate; P.N.L.- 5 mandate , 
A.L.D.E- 2 mandate, P .M.P- 1 mandat ~i P.S.R.O. - 1 mandat • 

DePn calitatea de consilier local din partea Partidului National Libera), ~gati Ia 
Alegerile Locale din 05 iunie 2016, mandatul de consiJier local fiind validat in cadml ~intei 
din data de 24.06.2016 cind am depus juribnintul de a respecta Constitutia ~i legile tlrii, de a 
face cu buni credin1i tot ceea ce sti in puterea ~ priceperea mea pentru binele locuitorilor 
~ui Breaza,jucJetul Prahova, HCL nr. 87 fl4 iunie 2016. 

Prin HCL nr. 92120.06.2016, a fost aprobufi componenta comisillor de specialitate ale 
Consiliului Local Breaza. Am fost desenma1l sl fac parte din Comisia nr. 5., Comisia pentru 
invii/iimQnt. siiniitDJe, cvlturii. proteqie sociolii, proteqie copii. tineret Ji sport", comisie de 
baza ~i din Comisia nr. 3 , Comisia pentru administratie publidi localO. juridic, relapi cu 
publiculli dist:iplina". 

Pe langl CotDJ$j•ttOI 
comisii speciale, dunla.m'll 
1) Consiliul de adnllinilsii1!M··u.i~---~ 
aferente in unitatea de iiNitiJ .. (]Il.ivt:rsitar lflll.fl!llt~!Ji:: 
Bnincoveanu Breaza, HCL 
Ia care am fost convocati) 
2) Consiliul de adnllinistratie (reprezentant a1 Consiliului Local a1 ~lui Breaza) a1 Centrului 
Cultural , Ion Manolesu , Breaza.( Am participat Ia toate consiliile, cu ex.ceptia unuia care s-a 
des~ dimineata ~ coincidea cu programul meu de Ia griidiniti) 
3) Comisia de analizare a dosarelor privind inchirierea spatiilor cu destinatia de locuinta din 
proprietatea privata a o~ului Breaza. (Am participat de cate ori am fost convocata). 
4) Comisia speciala de anali:zA ~i verificare a modalitatii de stabilire ~i acordare a burselor 
~olare. 
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• • Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, at consilierulai local Tooioara Dutoiu 

ACTIVIT A TEA IN CADRUL ~EDIN'fELOR DE CONSILIU LOCAL 

In exercitarea mandatului de consilier local in perioada 30.06-31.12.2016, am des~u
rat urm.atoarele activititi: 

a) Din totalul de 13 §Cdinte ordinare ~i extraordinan; am participat Ia 7 ~inte ordinare 
~i Ia 6 §Cdinte extraordinare; 

b) Am participat Ia toate dezbaterile din cadruJ comisiilor analiz3nd pentru avizare toate 
proiectele de botlriri prezentate; 

c) Am studiat toate infonnirile compartimentelor din aparatul Consiliului local, iar acolo 
uncle am avut necJarititi am solicitat mai multe detalii; 

c) Am flicut propuneri de imbunititire a continutului proiectelor de botAriri, uneori cbiar 
cu amendamente; 

d) Am fost coinqiatorul unor proiecte de botir3ri pe Care le voi prezenta mai jos; 
e) Am prezentat in fata consiliului tOate problemele stringente ridicate de catre cetatenii 

cu ocazia deplasirilor pe care le-am desfllsurat in teritoriu, pe strazi sustinandt aceste probleme 
in sedintele de consilio Ia capitolul DIVERSE; 

f) Pe durata acestui inceput de mandat, am avut o colaborare institutionali buni cu prima
ruJ ~lui Breaza, Gheorghe Ricbea, cu viceprimaruJ Alexandra Licrimioam Bran, ~i cu 
colegii consilieri. 

INJ'fiATIVE LEGISLATIVE 

in perioada 30 iunie- 31 decembrie 2016: 

- U.preulli cu doua• coiiSilier Adriua Gridiara, am fost coiaifiator peatn 
unnitoarele proiede de •otirire: 

- u.preu~ !W-.t,rilfit!fi,PAM :.-... rifrlitl .. c'' ae proieete c1e llotidre: .-.--.,- ':~:- _-,--:- ._· ;,,c;-.·_-_,_-::~-- ----.; :- -<:_<-_- ___ .,_ e:-·::'·~-\~,"·o~l-,; ... '\---;J_;_~~f~t:---:".,;~:c.},,'' -·~ . 

1. Proiect de hof.ldlfi,- -• '-" ;~ ' "' ">:·\. retelei de alimen-
tare cu gaze naturale pi, ... _ - - -- ,, · aprobat; 

2. Proiect de botaranf'-'. "i retelei de alimen-
. 'i~~ aprobat; 

3. Proiect de botir8re privinCI,:~ 'COrlSiliului Local al 01'8pllui Breaza 
~ di:fuzarea acestora in mediul oolule, pn:cum ~ actualizarea Regulamentului privind acredi
tarea ziari~lor Ia Coosiliul Local Breaza, aprobat pri HCL nr. 7012006- proied respias; 

4. Proiect de botirire privind desfiintarea postului de administrator public, aprobat prein 
HCL nr. 100 /2016- proied respias; 

5. Proiect de hotarare privind inregistrarea ~dintelor Consiliului Local al ora~ului Breaza 
~i difuzarea acestora in mediul online, - proiect aprobat; 
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• • Raport de activltate 30.06- 31.12. 2016, al coasillerului local Touioara Dutoiu 

Interpeliri: 

~edinta din 24.06.2016 
Am depus jurimintul, am participat Ia investirea Primarului ~ Ia alegerea viceprimarului; 

~din28.072016 
Am avut o interpelare legati de situatia deosebiti a familiei Gheoarca Gheorghe, de pe strada 
Sur-dqti nr.11, care nu beneficia.zi de raconlare Ia ap6 curenti, cu toate ca au un copil cu 
handicap grav. imobilizat Ia pat. 

Sedinta din 06.09.2016 
Am avut interpeliri legate de locurile unde vor fi montate camere, de eventualele cabinete 
medicale de Ia Podu-Vadului, de statia de transport de Ia Valea-Tarsei, despre betonarea aleei de 
Ia Gradinita ,Castelul Fennecat", deoerece 100 de copii ies pe o singurii ~ 

Sedinta din 29.092016 
Am avut o interpelare legata de postul de administrator public. 

Sedinta din 24.112016 
Interpelare referitoare Ia programul .. ~ dupl ~"

Sedintadin 13.122016 
Interpelare legati de sume defidca1e din 1V A. 

La capitol .. DIVERSE, 8DI pnzeatat execldivldai ~i colegilor consilieri probleme referitoare 
la procurarea de lemne pentru cefitenii din Valea-Tarsei, la lipsa transportului local pe ruta 
Valea-Tirsei- Breaza, Ia lipsa becurilor Ia ilnminatuJ public, lipsa p~i pe strada SurcJqti, 
la starea jalnica de pe strada Armoniei, Ia striizile riimase neracordare Ia reteaua de apl in Valea-
.... A o 

.arset. 

M-am deplasat in teritoriu ~ am incercat in limita competentelor mele sl rezolv cererile 
cefitenilor. Am stat de vorbi cu cetltenii ori de cite ori am avut ocazia. 
Toata activitatea mea s-a ~ in spiritullegii ~ in serviciul colectivi1itii locale, de aceea 
consider ca mi-am realizat atri'butiile ce-mi revin in calitatea de consilier local ~ p. ca 
intotdeauna este lac ...... -"-

Am solidtatfl: --j 
1. PriD adt·-~1 

inregistrati Ia prillllllj~-
• Aductiunea 
• Realizarea unui 
• Realizarea DOdetetot 

autovebicolelor, m~inilor de 5Uf8nlliJJIIIJPieri; 
Problema a riimas nerezolvata 

2. Pria aclresa dill 13.07 .281, fonnulati impreunl cu doamna consilier Adriana Grldinaru 
inregistrata la Consiliul Local sub nr.112/13.072016 am solicitat asigurarea accesului 
nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunit!tii Ia serviciul de alimentare cu apa ~i de 
canalizare, solicitare insotitA de tabelul cu semnaturile cetatenilor din zona. 

Initial s-a primit un raspuns evziv, insa ulterior, la rectificirile bugetare, au fost locate sume 
pentru SFIPT; 
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• • Raport de activltate 30.1)6- 31.12. 2016, al coosilierulai local Toaioara Datoiu 

3. Prin adresa din 22.11.2011 inregistrata la primarie ~i la consiliullocal, sub nr.17239 din 
22.11.2016 respectiv 195/22.1 1.2016 am solicitat: 

- Rebilitarea ~i asfaltarea strazilor Grui.i, Cariere~ , Plaiului, Bucegi, Uniri~ Annoniei ~i 
S1JI'dqti; 

- Realizare retea api ~i canal pentru strizile Putna de Ia nr I Ia 15 Surde¢ de Ia nr 10 
Ia 18, Rifacea, Drum Nou strizi adiacente. 

- Efectuarea studiilor de fezabilitatt; geo ~i de im~ pentru aduqiune apA ~ canal in 
cartierul Podu Corbului, solicitare adresta PFI -API ~ prin adresa inregisbtii sub nr. 
14781/1.10.2016 

PSna Ia data prezentei nu am primit nici tm rispuns iar problema a rimas in continuare 
nerezolvati. 

4. M-a111 depluat pe stnda Plaiallli. ~ in urma constalirilOr din teren am inaintat ill 06.12.2016 
adresa inregistratii Ia C.L. Breaza sub nr. 202 din 06.12.2016 ~ Ia UAT Breaza sub nr. 
17774/06.12.2016 am solidtat prevedena de foadllri ill bwgetwl peatn owl 2017 pRCD~ 
~ m prognuaal de illvestitii 2817 peatn: 

I. lucriri de modem.izare ~ acolo unde se impune, de reabilitare a sbiizilor. Plaiulni, Pidurii 
~i Paji~i ca ..-geatl, 0" ; 

2. Realizarea cu celeritate a lucririlor necesare de alimemare cu api pentru locuitorii 
domiciliap pe strada Plaiului de Ia nr. 47 Ia 98 ~i eliminarea diferentelor dintre locuitorii din 
zona; 

3. Modernizarea retelei de api ~ canal pentru strada Pidurii, de Ia intrarea din strada 
Plaiului; 

4. Realizarea studiului de fezabilitate ~a proiectului tehnic privind amenajarea dnnnului 
cuprins in portiunea Plaiului 75 ~i Plaiului 98 - familiile Fulga Constantin Norocel, Fulga 
G~ Pulez Maria ~i Marin Nicolae. 

5. Sanqionarea constructorului pentru clepazitarea plmantului, rezu11at in urma sBpiturilor, 
pe domeniul public, confonn OUG 19512005 privind protectia mediului, care prevede " 
Obligatia de a nu degrada mediul prin depozitari necon1rolate de deseuri de orice fel" ~ 
sanctiunea ·· · 

Paoi Ia adresi in 

invedj~-
respectiv intocmin:;l;l .. 
Tirsei , Podu Corbdllli' 
mea de consilier. 

- . ." • -·. · .. <.,· .• 

. 66/24.11.2016, 
cartierele Valea --iitte din indemnizapa 

PERFECfiONAREA~~TJllBiNOO .... ;~TJEIPUBUCE 
LOCALE (CURSURIDE:PDGATIRE,·~ ~ PERFECfiONARE) 

in semestrul a D 2016, nu am participat Ia cursuri de fonnare sau de perfectionare, 
pentru ella nivel de consiliu local nu s-a dorit acest lucru. cu toate cll eu mi-Bi :6 dorit . 

Page 4 of 6 



'~ 

~ 
'· • Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, aleoasilierulai loeal Tollioara Dutol• 

ACI'IVITATE ADMINISTRATIVA 

1. Am participat la toate actiunile organizate de executiv cu ocazia diferitelor sArbitori. 

2. in calitate de ales local mi-am depus DecJratia de avere ~i de interese in confonnitate cu 
prevederile legale. 

Cu iaclelaaiafia JDea de coasilier local din semestruJ ll 2016 am completat susjinerea 
Ul'lll8toarelor cbeltuieli: 

• Depunere coroane cu ocazia Zilei dedicati pomenirii eroilor neamului ( iunie 2016), 
Ziua annatei romine- 25 octombrie ~ Ziua natiooaJi a Rominiei -1 decembrie, Ia cele 4 
monumente din~; 

• Xerox , Cereri" pentru intocmire Dosare extindere ~i racord gaze" distribuite in cartierele 
V alea TBr.iei, Podu Corbului ~i Frisinet. 

• Premierea, cu api ~ ciocolatl, a ecbipei de handbal fete, promope 2003-2004: 
• Acordarea a 15 ghiozdane cu recbizite ~~ 1DlOJ' copii provenind din fiuDilli 

defavorizate; 

Atunci cind vorbim despre imaginea institutiilor publice, pomim de Ia premise nu tocmai 
favorabile. Autoritatile administJatiei publice soot deseori percepute predominant negativ de 
citre publicullarg. 

0 administratie publici transparenti, eficienti ~i profesionisti nu poate exista in afara 
respectului fall de ceti1ean, fall de probelmele lui, fa1i de dorin1a fiecirui membru a1 
comunifatii pentru ca Breaza si devini un model administrativ de succes, modem, intransigent 
fall de cei care incaJcl Iegea, incoruptibil ~ perfect adaptat reaJitii1ilor noii arbitecturi 
internationale ~i provocirilor ei. 

T oata activitatea mea s-a clesf8pat in spiritullegii ~ ~ ci iDtotdeauna este loc de mai mult. 

Data 
31.012016 
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Raport de activitate 30.06-31.12.2016, al consilierului local Munteanu Ion 

" ROMANIA - JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI BREAZA 

JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

NR 3f DATA,]/,()/'~~(:{-

RAPORT DE ACTIVIT ATE 

30 IUNIE - 31 DECEMBRIE 2016 

CONSILIER LOCAL 
MUNTEANUION 

DECEMBRIE 2016 



Raport de activitate 30.06-31.12.2016 al consilierului local Munteanu Ion 

RAPORT DE ACTIVIT ATE AL CONSILIERULUI LOCAL 
MUNTEANU ION 

pe semestrul al II -lea 2016 

A 

In conformitate cu art.SO, alin. 2 si 3 din Legea nr.393/2004, 
privind Statutul alqilor locali ~i art. 51, alin.4 din Legea nr.215/2004, 
privind administratia publica locala, in care se precizeaza ca: ,Jiecare 
consilier local, precum ~; viceprimarul sunt obligafi sa prezinte un raport 
anual de activitate, care va fl.fllcut public prin grija secretarului", prezint 
actiunile importante Ia care am participat in cursul acestei perioade, 
pentru si punerea in practica a hotararilor adoptate de Consiliul local, 
procedand Ia intocmirea raportului de activitate pentru perioada 30 
iunie- 31 decembrie 2016. 

Pentru o informare cat mai exacta, revin cu detalii referitoare Ia 
componenfa consiliului local Breaza. 

in urma alegerilor locale din 05 iunie 2016, cele 17 mandate de 
consilieri locali ai ora~ului Breaza au fost ca~tigate dopa cum urmeaza: 
P.S.D -8 mandate; P.N.L.- 5 mandate, A.L.D.E- 2 mandate, P.M.P 
- 1 mandat ~i P .S.R.O. - 1 mandat • 

Detin calitatea de consilier local din partea Partidului National 
Liberal, ca~tigata Ia Alegerile Locale din 05 iunie 2016, mandatul de 
consilier local fiind validat in cadrul ~edintei din data de 24.06.2016 
cand am depus juramantul de a respecta Constitufia ~i legile tarii, de a 
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face cu bona credinta tot ceea ce sta in puterea ~i priceperea mea pentru 
binele locuitorilor Ora~ului Breaza, judetul Prahova, HCL nr. 87 /24 
iunie 2016. 

Prin HCL nr. 92/20.06.2016, a fost aprobata componenta comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local Breaza. Am fost desemnat sa fac 
parte din Comisia nr. 4, Comisia pentru agricultura", comisie de baza ~i 
din Comisia nr. 2 , Comisia pentru amenajarea teritoriului ~; urbanisam, 
turism, ecologie ~; protecfia mediului". 

~edinta din 24.06.2016 

Am depus juramantul, am participat Ia investirea Primarului ~i 
Ia alegerea viceprimarului 

in exercitarea mandatului de consilier local in perioada 30.06 -
31.12.2016, am desla~u-rat urmatoarele activitati: 

a) Din totalul de 13 ~edinte ordinare ~i extraordinare, am 
participat Ia 7 ~edinte ordinare 

~i Ia 6 ~edinte extraordinare; 
b) Am participat Ia toate dezbaterile din cadrul comisiilor 

analizand pentru avizare toate proiectele de hotariri prezentate; 
c) Am studiat toate informarile compartimentelor din aparatul 

Consiliului local, iar acolo unde am avut neclaritap am solicitat mai 
multe detalii; 

c) Am lacut propuneri de imbunatatire a conpnutului proiectelor 
de hotarari, uneori chiar cu amendamente; 

d) Am fost inpatorul ~i coinitiatorul unor proiecte de hotariri pe 
care le voi prezenta mai jos; 

e) Am prezentat in fata consiliului toate problemele stringente 
ridicate de catre cetatenii cu ocazia deplasarilor pe care le-am 
desfasurat in teritoriu, pe strazi sustinandt aceste probleme in sedintele 
de consilio Ia capitolul DIVERSE; 

t) Pe durata acestui inceput de mandat, am avut o colaborare 
institutionala buni cu primarul ora~ului Breaza, Gheorghe Richea, cu 
viceprimarul Alexandra Lacramioara Bran, ~i cu toti colegii consilieri. 
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- impreuna cu consilierii P.N.L., am fost coinitiator pentru 
urmatoarele proiecte de hotarare: 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri in vederea 
extinderii retelei de alimen-tare cu gaze naturale pe raza ora,ului 
Breaza - cartier Podu Corbului, - proiect aprobat; 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri in vederea 
extinderii retelei de alimen-tare cu gaze naturale pe raza ora,ului 
Breaza - cartier Frasinet, - proiect aprobat; 

3. Proiect de hotarare privind inregistrarea 'edintelor Consiliului 
Local al ora,ului Breaza 'i difuzarea acestora in mediul online, 
precum 'i actualizarea Regulamentului privind acredi-tarea ziari,tilor 
Ia Consiliul Local Breaza, aprobat pri HCL nr. 70/2006 - proiect 
res pins; 

4. Proiect de hotarare privind desfiintarea postului de 
administrator public, aprobat prin HCL nr. 100 I 2016 - proiect 
res pins; 

S. Proiect de hotirare privind inregistrarea ,edintelor Consiliului 
Local al ora,ului Breaza 'i difuzarea acestora in mediul online, -
proiect aprobat; 

- Pe langa Comisia de Specialitate am fost ales membru in 
consiliul de administratie a Centrului Cultural ,ION 
MANOLESCU , 

- In sedintele Consiliului de administratie din data de 23.09.2016 
si cea din 02.11.2016 am analizat si aprobat activitatile acestei 
institutii pe semestrul II 2016. 

- In acest semestru Centrul Cultural , ION MANOLESCU ,a 
avut activitati cultural artistice si sportive , spectacole in 
fiecare luna . 

- Cele mai importante activitati au fost: 
14 Octombrie - Ziua orasului Breaza- Sfanta Cuvioasa 

Paraschieva 
13-16 Octombrie - Targul de Toamna si Balciul 

traditional ( mentionez ca am facut parte din comisia pentru 
Targul de Toamna ) 

25 Octombrie- Ziua Armatei Romane 
1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei 

- Toate aceste activitati s-au facut cu sprijinul si colaborarea 
Consiliului Local Breaza , Colegiului National Militar , 
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DIMITRIE CANTEMIR , , Politia orasului Breaza, Asociatia 
, Cultul Eroilor , Breaza, Asociatia Cadrelor Militare in 
Rezerva si Retreagere ,filiala Breaza, Unitati Scolare, Partide, 
Asociatii. 

Am solicitat primariei sa includa pe lista obiectivelor de investipi : 

1. Efectuarea studiilor de fezabilitate, geo ~i de impact, pentru 
aductiune apa ~i canal in cartierul Podu Corbului, solicitare adresta PFI 
-API prin adresa inregistrta sub nr.1478111.10.2016 

Pana Ia data prezentei nu am primit nici un raspuns iar problema 
a ramas in continuare nerezolvata. 

2. M-am deplasat pe strada Plaiului si in urma constatarilor din 
teren am inaintat in 06.12.2016 adresa inregistrata Ia Consiliul Local 
sub numarul 202 I 06.12.2016 si Ia U.A.T Breaza sub numarul 177741 
06.12.2016, prin care am solicitat prevederea de fonduri in bugetul 
pentru anul 2017 precum si in programul de investitii 2017 , pentru : 

1. lucrari de modernizare ~i acolo unde se impune, de reabilitare a 
strazilor: Plaiului, Padurii ~i Paji~tei ca urgenta , 0" ; 

2. Realizarea cu celeritate a lucririlor necesare de alimentare cu apa 
pentru locuitorii domiciliap pe strada Plaiului de Ia nr. 47 Ia 98 ~i 
eliminarea diferentelor dintre locuitorii din zona; 

3. Modernizarea retelei de apa ~i canal pentru strada Padurii, de Ia 
intrarea din strada Plaiului; 

4. Realizarea studiului de fezabilitate ~i a proiectului tehnic privind 
amenajarea drumului cuprins in porfiunea Plaiului 75 ~i Plaiului 98 -
familiile Fulga Constantin Norocel, Fulga Gheorghe, Pulez Maria ~i 
Marin Nicolae. 

5. Sanctionarea constructorului pentru depozitarea pamantului, 
rezultat in urma sapaturilor, pe domeniul public, conform OUG 
19512005 privind protectia mediului, care prevede , Obligatia de a no 
degrada mediul prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel" ~i 
sanctiunea nerespectarii acesteia. 
Pana Ia data prezentei nu am primit nici un rispuns, motiv pentru care 
m revenit cu o noua adresa in ianurie 2017. 

in vederea implemntarii BCL nr. 118 125.08.2016, 151 I 27.10. 
2016 ~i 166 I 24.11.2016, respectiv intocmirea dosarelor de gaze, am 
xeroxat ~i distribuit cetatenilor din cartierele Valea Tarsei , Podu 
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Corbului ~i Frisinet, formulare de cerere acces Ia gaze, achitate din 
indemnizatia mea de consilier. 

M-am deplasat in teritoriu ~i am incercat in limita competentelor 
mete sa rezolv cererile cetatenilor. 
Toata activitatea mea s-a desla~urat in spiritul legii ~i in serviciul 
colectivititii locale, de aceea consider ca mi-am realizat atributiile ce-mi 
revin in calitatea de consilier local, ~i ~tiu ca intotdeauna este Joe de 
mai mutt. 

Cu indemnizatia mea de consilier local din semestrul II 2016 
am completat suspnerea urmitoarelor cheltuieli: 

• Depunere coroane cu ocazia Zilei dedicati pomenirii eroilor 
neamului ( iunie 2016), Ziua armatei romane- 25 octombrie ~i Ziua 
naponala a Romaniei -1 decembrie, Ia cele 4 monumente din ora~; 

• Xerox , Cereri" pentru intocmire Dosare extindere ~i racord 
gaze" distribuite in cartierele Valea Tirsei, Podu Corbului ~i Frisinet. 

• Premierea , cu apa ~i ciocolata, a echipei de handbal fete, 
promotie 2003-2004: 

In linii mari aceasta este activitatea pe care am desfasurat-o pana in 
prezent si consider ca am reprezentat onorabil si echitabil interesele 
electoratului pe care it reprezint si ii asigur in continuare de o activitate 
demna si concreta,respectand un principiu fundamental al Legii 
215/2001 si anume ,In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in 
serviciul colectivitatii locale , 

Consilier local 
Munteanu Ion 

5 



Consiliul Local Breaza 

Judetul Prahova 

JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA I y 
NR~DATA 3(, {)f • '1-

RAPORT DE ACTIVIT ATE 2016 

al consilierului local Postelnicu Vasile 

Subsemnatul Postelnicu Vasile-OVIDIU ,consilier local PSD in cadrul 

Consiliului local al Orasului Breaza judetul Prahova,in conformitate cu 

prevederile legii nr.215/2001,Legea administratiei publice 

locale,republicata cu modificarile si complectarile ulterioare, dispun 

prezentul raport de activitate pe anul 2016. 

In calitatea mea de consilier local am participat Ia sedintele ordinare si 

extraordinare ale Consiliului local,exprimandu-mi opiniile pe marginea 

proiectelor de hotarari.Mi-am exprimat votul, potrivit convingerilor 

proprii si in conformitate cu prevederile legale, in problemele supuse 

dezbaterii Consiliului local. 

In urma hotararii privind aprobarea componenetei comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local Breaza din data de 27-06-2016 sunt 

membru in doua comisii de specialitate. 

Comisia nr.1-Comisia pentru prognoza dezvoltare economico-sociala, 

buget finate, administrarea domeniului public si privat,comert si 

serVICII. 



Comisia nr.2-Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

turism, ecologic si protectia mediului. 

In calitatea mea de membru al comisiilor mentionate, am participat Ia 

toate lucrarile comisiilor,in care am verificat proiecte de hotarari 

premergatoare sedintelor de consiliu local. Mi-am exprimat opiniile pe 

marginea documentatiilor propuse spre avizare si am formulat atunci 

cand a fost cazul propuneri si amendamente Ia proiectele de hotarari. 

In cadrul comisiei de analiza si verificare a organizarii si desfasurarii 

activitatii in piata agroalimentara a orasului Breaza unde sunt membru 

am avut intalnire cu agentii economici si cetatenii sa observ care sunt 

problemele lor, iar cele urgente le aduc in discutie Consiliului local . 

Am paricipat Ia toate actiunile unde prezenta mea este necesara in 

calitate de consilier local,targuri si expozitii, evenimente organizate .. 

Apreciez ca, in activitatea desfasurata de mine am actionat cu buna

credinta, corectitudine,probitate morala si profesionala punand pe 

primul plan interesele comunitatii care m-a ales . 

Consilier local 

Postelnicu Vasile;qvidiu 
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Raport de activitate 

Consil ier Local : Stanciu Georgiana Nadia 

JUDE'fUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

NR 8 6;,ATA 8 f . {J f.}(_ C /-1 

In baza art.51, alin.(4), din Legea 215/2001 prezint urmatorul raport de 

activitate, pentru perioada 28.06.2016- 31.12.2016, dupa cum urmeaza: 

Odata cu investirea in functia de Consilier Locat am avut in vedere buna insusire 

a tuturor prevederilor Legii 393/2004 privind raspunderile si obligatiile ce imi 

revin si aplicarea permanenta in activitatea mea, a faptului ca sunt in serviciul 

colectivitatii locale, obligata de a sluji cu buna credinta si fidelitate cetatenii 

orasului Breaza . 

Mi-am indeplinit atributiile in cadrul mai multor arii de activitate : 

In sedintele Consiliului Local 

In sedintele Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local : Comisia 

pentru prognoza, dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public ~i privat, comert ~i servicii; 

Comisia pentru lnvatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, protectie 

copii,tineret ~i sport. 

Pe timpul actiunilor si activitatilor organizate de Consiliul Local si Primaria 

Breaza. 

In cadrul sedintelor C.L. Breaza , am avut numeroase interventii si intrebari 

pentru lamurirea aspectelor juridice mai putin clare. 

In discutiile purtate in cadrul acestor sedinte intotdeauna am incercat sa pun 

interesul cetatenilor mai presus de interesele politice ale unor consilieri locali . 

Am promovat participarea cetatenilor Ia aceste sedinte . Am adoptat o atitudine 

critica fata de unele aspecte negative sau hotarari mai vechi ale fostei 

administratii a orasului Breaza. 



Am fast numita membru in : 

Consiliul de Administratie al Centrului Cultural 111on Manolescu 11 Breaza; 

Consiliul de Administratie al Spitalului de Bali Pulmonare Breaza; 

Consiliul de Administratie Liceul Teoretic II Au rei Vlaicu" Breaza. 

( in cadrul acestor sedinte am luat Ia cunostinta greutatile cu care se confrunta 

aceste 11Unitati 11

1 am sugerat solutii Ia unele problem I am fast de accord cu unele 

initiative I etc.) 

In toata perioada analizata I am tinut permanent o legatura activa cu cetatenii I 

am discutat cu acestia despre problemele comunitatii I am luat Ia cunostinta 

sesizarile acestora siam incercat rezolvarea acestora. 

~onsilier Local 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

RAPORT DE ACTIVITATE 
VINTILOIU ALEXANDRU 

JUDETUL PRAHOVA 
CONSIUULLOCAL BREAZA 

NR.]LDATA 30. O&f!_ r)/~ 

In conformitate cu prevederile art.50 alin.2 ~i 3 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul ale~ilor locali, modificata ~i completaUi, coroborate cu art. 51 alin.( 4) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata, modificat~ ~i completata, 
prezint urmatorul raport de activitate pentru perioada 24 iunie 2016 - 31 decembrie 2017 . 

Incepand cu luna iunie 2016, detin functia de co:1silier local al ora~ului Breaza din 
partea PSRO. 

Prin HCL nr.87/24.06.2016 mi-a fost validat mandatul de consilier local, iar prin 
HCL nr.92/30.06.2016 a fost aprobata componenta comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Breaza, din care fac parte: 

- membru in comisia nr. 4- Comisia pentru agricultura; 
- sunt secretar in Comisia nr.3 - Comisia nr. 3- Comisia pentru administratie publica 

I ocala, juridic, relatii cu publicul ~i disciplina. 

Ca membru al comisiei agricole, am participat la toate ~edintele acesteia, cat ~i la 
intalnirile cu fermierii, dar ~i cu persoanele care desfli~oara activitati agricole in ora~ul 
Breaza. 

Consider de bun augur aceste intalniri pentru o cat mai buna colaborare ~i informare 
a celor care i~i des:fa~oara activitatea in domeniu. De aceea, in anul 2017 propun 
intensificarea acestor intalniri pentru indrumarea ~i in§£iintarea cu noile reglementari din 
domeniul agricol (amenajanemtele pastorale). Sunten~ deschi~i Ia toate initiativele ~i 

recomandarile semenilor no~tri care activeaza in ~cest domeniu, dar totodata ii 
responsabilizam in ceea ce inseamna respectarea obligatmor contractuale. 

In Adunarea Generala a Actionarilor Hidro Prahova SA ~i Consiliul de Administratie 
al Liceului Tehnologic ,UCECOM", activez ca membru ~i tin legatura intre acesta unitate 
~i Consiliul Local Breaza. ~edintele se desfa~oara trin:.estrial ~i temele dezbatute au fost 
urmatoarele: 

- cunoa~terea problemelor cu care se confrunta aceste entitati pe teritoriul ora~ului 
Breaza; 

- punerea in valoare a strategiilor de dezvoltarc, in mod corect ~i concret, cu 
obiectivele avute in comun. 

Consider cain acest scurt interval am incercat sa-mi pun cuno~tintele ~i puterea de 
munca in folosul comunitatii. · 



Imi doresc ca In viitor sa dezvoltam ~i mai mult relatiile dintre Consiliul Local 
Breaza ~i cele doua institutii pentru o mai buna transparenta ~i punere in practica a 
solutiilor de care sa beneficieze cetatenii ora~ului Breaza. 

Alexandru Vintiloiu 
Consilier local, 
D~DA n .. ~~~~ 



Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, al consilierului local Florin Cirtoaje 

ROMANIA - JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI BREAZA 

JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA . y 
NRoG9 DATA30 ,Of .,l__r)f-r · 

RAPORT DE ACTIVIT ATE 

30 IUNIE - 31 DECEMBRIE 2016 

CONSILIER LOCAL 
GHEORGHE-DRAGOS BERCAROIU 

DECEMBRIE 2016 



RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL 
Bercaroiu Gheorghe Dragos 
pe semestrul alII -lea 2016 

In conformitate cu art.50, alin. 2 si 3 din Legea nr.393/2004, privind Statutul ale~ilor 
locali ~i art. 51, alin.4 din Legea nr.215/2004, privind administratia publica !ocala, in care se 
precizeaza ca: ,Jiecare consilier local, precum # viceprimarul sunt obligaJi sii prezinte un 
raport anual de activitate, care va fi fiicut public prin grija secretarului", prezint actiunile 
importante la care am participat in cursul acestei perioade, pentru punerea in practica a 
hotan1rilor adoptate de Consiliul local, procedand la intocmirea raportului de activitate pentru 
perioada 30 iunie- 31 decembrie 2016. 

Pentru o informare cat mai exacta, revin cu detalii referitoare Ia componenta consiliului 
local Breaza. 

In urma alegerilor locale din 05 iurtie 2016, cele 17 mandate de consilieri locali ai 
ora~ului Breaza au fost ca~tigate dupa cum urmeaza: P.S.D -8 mandate; P.N.L.- 5 mandate, 
A.L.D.E- 2 mandate, P.M.P- 1 mandat ~i P.S.R.O. - 1 mandat. 

Detin calitatea de consilier local din partea Partidului Miscarea Populara, ca~tigata la 
Alegerile Locale din 05 iunie 2016, mandatul de consilier local fiind validat in cadrul ~edintei 
din data de 24.06.2016 cand am depus juramantul de a respecta Constitutia ~i legile tarii, de a 
face cu buna credinta tot ceea ce sta in puterea ~i priceperea mea pentru binele locuitorilor 
Ora~ului Breaza, judetul Prahova, HCL nr. 87 /24 iunie 2016. 

Prin HCL nr. 92/20.06.2016, a fost aprobata componenta comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Breaza. Am fost desemnat sa fac parte din Comisia nr. 4 , Comisia pentru 
agricultura ", comisie de baza ~i din Comisia nr. 3 , Comisia pentru administratie publica 
!ocala, juridic, relatii cu pub lieu[ $i disciplina ". 

In exercitarea mandatului de consilier local in perioada 30.06- 31.12.2016, am desfa~u
rat urmatoarele activitati: 

a) Din totalul de 12 ~edinte ordinare ~i extraordinare, am participat la 6 ~edinte ordinare 
~i la 6 ~edinte extraordinare; · 

b) Am participat la toate dezbaterile din cadrul comisiilor analizand pentru avizare toate 
proiectele de hotarari prezentate; 

c) Am studiat toate informarile compartimentelor din aparatul Consiliului local, iar acolo 
unde am avut neclaritati am solicitat mai multe detalii; 

d) Am fost intiatorul ~i coinitiatorul unor proiecte de hotarari. 
e) Am prezentat in fata consiliului t6ate problemele stringente ridicate de catre cetatenii 

cu ocazia deplasarilor pe care le-arn desfasurat in teritoriu, pe strazi sustinandt aceste probleme 
in sedintele de consiliu Ia capitolul DIVERSE; 

f) Pe durata acestui inceput de mandat, am avut o colaborare institutionala buna cu prima
rul ora~ului Breaza, Gheorghe Richea, cu viceprimarul Alexandra Lacramioara Bran, ~i cu toti 
colegii consilieri. 

1. Sunt presedinte al comisiei agricole a Consililui Local Breaza; 
2. Sunt membru al comisieijuridice a Consililui Local Breaza; 
3. Am fost ales membru in comisia de licitatie in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 6200 

mp proprietate privata a orasului Breaza; 
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4. Am fost membru in comisia de organizare a Targului de toamna 20 16; 
5. Am fost ales presedinte al Comisiei De Acordare A Licentelor de Taxi; 
6. Sunt Vicepresedinte al CSO Tricolorul Breaza si am participat la numeroase sedinte unde au fost 

dezbatute probleme ce au fost intampinate de catre acest club. 

M-am deplasat in teritoriu ~i am incercat in limita competentelor mele sa rezolv cererile ceti'itenilor. 
Toati'i activitatea mea s-a desfi'i~urat in spiritul legii ~i in serviciul colectivitatii locale, de aceea consider 
ca mi-am realizat atributiile ce-mi revin in calitatea de consilier local, ~i ~tiu ca intotdeauna este loc de 
mai mult. 

31.1an.2017 Consilier Local 

Dragos Gheorghe Bercaroiu 
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

RAPORT DE ACTIVIT ATE 
BROTOIU GHEORGHE-CRlSTIAN 

JUDEfUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

NRM_OATA .._?() ~0/, ft. ~/.!f 

In conformitate cu prevederile art.5 alin.3 din Legea nr.544/200 1 privind liberul 
acces Ia informatiile de interes public ~i ale art.10 alin.3 din H.G. nr. 123/2002 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, coroborate cu art.51 
alin.( 4) din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica I ocala, republicata, modificata 
~i completata, prezint urmatorul raport de activitate pentru perioada 24 iunie 2016 - 31 
decembrie 2017 . 

Incepand cu luna iunie 2016, detin functia de consilier local al ora~ului Breaza ~i 
vreau sa multumesc pe aceasta cale cetatenilor acestei localitati care m-au votat. 

Prin HCL nr.87/24.06.2016 mi-a fost validat ma:~datul de consilier local, iar prin 
HCL nr.92/30.06.20 16 a fost aprobata componenta comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Breaza, din care fac parte: 

- membru in comisia nr. 4 - Comisia pentru agricultl!ra; 
- sunt secretar in Comisia nr.5 - Comisia pentru inva~amant, sanatate, cultura, protectie 

sociala, protectie copii, tineret ~i sport. 
Activitatea pe care am desfa~urat-o in calitate de consilier local, se prezinta astfel: 

- participare Ia ~edintele ordinare ~i extraordinare ale Consiliului Local Breaza ..... 1 0; 
- absente motivate de la ~edintele Consiliului Local ................. 2; 
- participare Ia ~edintele comisiilor de specialitate ..... ~ ............ 12; 
- am votat pentru ...................................................................... 77 hotarari; 
-am votat impotriva ................................................................. 0 hotarari; 
- m-am abtinut ........................................................................... 2 hotarari; 
- luari de cuvant in cadrul ~edintelor ordinare ~i ext!·nordinare ......... 30; 
- intrebari ~i interpelari in cadrul ~edintelor Consilh~!.:;_i local ........... 5; 
- formularea unor amendamente la proiectele aflate !n dezbatere ..... 2; 
- promovarea unor proiecte ~i inscrise pe ordinea de zi ..................... 2; 
- din care a probate de consiliu prin hotarare ...................................... 1; 
- participare la ~edintele Comisiei piata al carei pre~~dinte sunt; 
- participare in comisii de licitatii ~i in cornish constituita pentru organizarea ~~ 

desta~urarea Targului de Toamna. 
Proiectele de hotarari depuse spre aprobare: 

1. Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii mixte. 
Acest proiect viza constituirea unei comisii mixtc in vederea verificarii faptice ~i 

scriptice a investitiei ,Sistematizare pe verticala blocuri". Acest proiect, prin votul 
consilierilor locali a devenit hotararea nr.110/28.07.201G; 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri cu privire Ia rnodul de 



consemnare a lucrarilor ~edintelor Consiliului local Breaza. 
In urma dezbaterilor acest proiect a fost respins. 
In cadrul comisiilor din care fac parte, dezbat cu seriozitate toate proiectele de 

hotarari initiate de primar, viceprimar sau consilieri locali, informarile, precum ~i toate 
solicitarile/sesizarile formulate de cetatenii ora~ului. 

in toate activitatile intreprinse am fost ajutat ~i am colaborat foarte bine cu 
functionarii publici din cadrul Primariei ora~ului Breaza, beneficiind de experienta ~i 
indrumarile permanente ale Primarul orasului Breaza. 

Am participat de asemenea, la activitatile oficiale ~i culturale organizate de Primarie 
~i Consiliul Local, activitati multiple cu impact pozitiv in tara. 

Consider ca prin activitatea desfa~urata mi-am adus aportul atat in rezolvarea 
problemelor ridicate de cetatenii ora~ului, dit ~i in ce prive~te dezvoltarea localitatii 
noastre ~i imbunatatirea activitatii din primarie. 

Pentru anul 2017 mi-am propos urmatoarele: 

-Mentinerea impozitelor ~i taxelor locale Ia nivelul anilor precedenti; 
- Intarirea controlului financiar privind stabilirea, urmarirea ~i incasarea veniturilor; 
- Imbunatatirea sistemului de impunere ~i colectare a impozitelor ~i taxelor locale; 
- Atragerea de surse suplimentare de venituri -donatii ~i sponsorizari; 
- Cre~terea gradului de con~tientizare a cetatenilor asupra importantei achitarii impozitelor 
~i taxelor locale pentru dezvoltarea comunitatii, prin diferite metode - intalniri zonale, 
dezbateri publice, pliante, informatii transmise prin mass-media. 
- Reabilitarea strazilor; 
- Reabilitarea parcarilor din zona blocurilor; 
- Sustinerea oamenilor de afaceri locali ~i potentialilor investitori, in vederea crearii de noi 
locuri de munca. 

Cu toate ca rna aflu la primul mandat de consilier local, am incercat sa reprezint cat 
mai bine comunitatea din Breaza. 

Gheorghe-Cristian Brotoiu 
Consilier local, 

/l nt:.n n-~~~~ / 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORA~UL BREAZA 

JUOEfUL PRAHOVA 
CO~ULLOCALBREAZA 
NR DATA 3tJ.O/~tJ 1:(. 

RAPORT DE ACTIVIT ATE 

YICEPRIMAR I CONS ILlER LOCAL 

PERIOADA 24 IUNIE - 31 DECEMBRIE 2016 

In conformitate cu prevederile Art. 51 (4) din Legea nr. 215 I 2001, 
republicata, modificata ~ completata, fiecare consiHer local, precum si 
viceprimarul au obligatia de a prezenta un raport anual de activitate, 
raport ce va fi tScut public prin grija secretarutui, aliniat ce vine fn 
completarea §i accentuarea a/in (1) a/ aceluia§i articol conform caruia 
consilierii locali, in exercitarea mandatului sunt in serviciul colectivitatii 
locale. 

Astfel respect~ndu-mi juram~ntul de credinta, Constitutia Rom~niei 
- (legea fundamentala a statului rom§n care reglementeaza principiile 

generale de organizare a statului, drepturile, libertatile §i indatoririle 
fundamentale ale cetatenilor §i autoritatilor pub/ice fundamentale) §i 
Jegite tarii, a due Ia cuno§tinta cetatenilor ora§ului Breaza urmMoarele.: 

Activitatea de consilier desfa§urata in Consiliul Local Breaza, in 
perioada 24 iunie- 31 tlecembrie 2016 

Sunt membru in comisiife de speciafitate ale Consiliului Locat 

1. Comisia pentru prognoza, dezvoltare economico - socials, buget -
finante, administrarea domeniului public ~i privat, comert ~i 
servicU; 
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2. Comisia pentru amenajarea teritoriului ~i urbanism, turism, 
ecofogie ~i protectia mediului; 

3. Comisia pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu 
pubHcuf ~i disciptina; 

participand activ Ia majoritatea intalnirilor in cadrul acestor com1s11, 
dezbatand proiectete supuse avizarit in vederea unui rezultat legal, 
pozitiv, constructiv, in interesul cetatenilor. 

Am ana4izat fteeare protect de hotarare regasit pe ordinea de zi, 
mi-am adus aportul prin implicarea cu maxima responsabilitate ~i 
asumare a atributiilor regtementate legal in sarcina ConsHiului Local. 

Conform Legii nr. 393 /2004 republicata, modificata ~i completata, 
privind Statutuf afe~Hor focati, am respectat articofefe prevazute de 
aceasta ducandu-mi Ia indeplinire atributiile, obligatiile mentionate, 
respectiv: 

);;> am dat dovada de cinste ~i corectitudine, probitate ~i 
discretie profesionata; 

» am adus Ia cuno~tinta cetatenilor faptele ~i actele 
administrative ce intereseaza colectivitatea locala; 

» am organizat periodic intalniri cu cetatenii ~i am acordat 
audiente, informand atat executivul - Primaruf ora§ufui 
Breaza cat ~i legislativul - Consiliul Local, in legatura cu 
problemete sesizate, ridicate Ia intatnirile cu cetatenii; 

);;> am respectat Constitutia §i legile tarii, precum si 
Regufamentuf de Organizare ~i Functtonare at Consifiufui 
Local, m-am supus regulilor de curtuazie ~i disciplina impuse 
de acestea in retatia cu cetatenii, ~efii ierarhici, colegi din 
cadrul Consiliului Local. 

Am initiat o serie de protecte ce au primit aviz favorabil fiind 
transformate ulterior in hotarari, respectiv: 

1 . Hotarare privind aprobarea instafarii unui sistem video in 
punctefe strategice ate ora~ufui Breaza, judetuf Prahova; 

2. Hotarare privind acordul Consiliutui Local pentru elaborarea 
unei documentatii de avizare a lucrarttor de interventn (DALt) 
in vederea realizarii proiectului "Amplasare subterana a 
retefetor etectrice, iluminat public §i telecomunicatii 
electronice in ora§ul Breaza"; 
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3. Hotarare privind acordul Consiliului Local pentru elaborarea 
unui proiect tehnic in vederea reafizarti obiectivului 
"Amenajare peisagistica a zonelor de spatii verzi aferente 
strazifor 23 August, LibertaW ~i Repubficii, zona centrata a 
ora§ului Breaza"; 

4. Hotarare privind aprobarea organizarii Targului Traditional de 
T oamna Breaza §i a taxelor speciale percepute in cadrul 
functionarii acestuia, pentru anul2016; 

5. Hotarare privind constituirea unei comisii de analiza §i 
verificare a organizarii §i desfa§urarii activitatii in piata 
agroaHmentara a ora$u1ui Breaza; 

6. Hotarare privind stabilirea consiliului de administratie al 
Centrului Cultural "ion Manolescu" Breaza; 

7. Hotarare privind imputernicirea reprezentantului ora§ului 
Breaza in Adunarea Generara a Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei -
Prahova •· ' 

8. Hotarare privind imputernicirea unei persoane care sa 
reprezinte Consi1ui Local Breaza in AGA ta S.C. Hidro 
Prahova S .A; 

9. Hotarare privind modificarea HCL nr. 73/ 26.05.2016 privind 
aprobarea asocierii ora§ului Breaza cu judetul Prahova in 
vederea realizarii unor proiecte de interes public; 

10.Hotarare pentru modificarea HCL nr. 92/ 2016 privind 
aprobarea componentei comisiilor de speciafitate ale ConsHiului 
Local Breaza. 

Activitatea de viceprimar desfa§uratl in cadrul Primlriei ora§ului 
Breaza, In perloada 24 Junte- 31 decembrle 2016 

in conformitate cu prevederile Art. 57/ Legea 215/2001 republicata, 
modificata §i comptetata, ·viceprimarul este subordonat primarufui §i 

fnlocuitorur de drept al acestuia, care ii poate delega atributme sale". 

3 



Astfel prin dispozitia de delegare nr.347 I 27.06.2016 ~i dispozitia 
nr. 7 40/ 31.1 0. 2016 am asigurat buna functionare a Serviciufui Politie 
Locala Breaza ~i m-am implicat in realizareal indeplinirea sarcinilorl 
atributiifor ce mi-au revenit in scopuf siguranteil organizarii 1 dezvoftariil 
eficientizariil ~i modernizarii ora~ului Breaza. 

ln acest sensl am participat fa o serie de evenimente ~i activitati: 

» Conferinfa Nafionala. Forumul Administrafiei Publice Locale. 

Forumul a fost organizat Ia Palatul Parlamentuluil de catre Guvernl 
prin Ministerul OezvoUarii Regionale ~i Administratiei Publice (MDRAP)I 
furnizand o platforma de dezbateri privind prioritatile Guvernului in relatia 
cu administratis publica focala §i oportunitatile existente pentru derularea 
unor proiecte de investitii durabHe Ia nivef tocal. 

Forumul a fost structurat pe discutii in plen ~i ateliere de lucru ( Ia 
care am participat activ impreuna cu doamna Danieta Bunghez - Set 
Serviciu PFI - API) I unde au fost abordate teme legate de parteneriatul 
dintre Guvern §i administratia publica locafal de strategia de dezvoftare 
teritoriala a Romanieil de dezvoltare economica §i strategiile nationale in 
sprijinur autoritatilor Jocafe. 

Au mai fost discutate aspecte ce vizau finantarile prin fonduri 
europene §i de fa bugetuf de stat pentru dezvoftarea focala ~i regionafa 
dar §i aspecte legate de cadastrul amenajarea teritoriuluil urbanism ~i 
dezvoftare durabita, directiite strategice in agricuttura $i dezvottare rurala, 
descentralizare §i autonomie localaltransparenta §i managementul 
functiei pubfice fn administratia pubfica tocata I Coduf Administrativ §i 

- Coduf de Procedura Administrativa. 

~ Ateliere de /ucru - organizate de Asociatia Ora§elor din 
Romlnia. Dezvoltare /ocala prin atragerea de finantari din 
fonduri europene Ji programe nationale. 

ln cadrul acestor ateliere s-au discutat ~t anafizat urmatoarele teme : 

•:• Oportunitati de finantare europeana 2014- 2020 
•!+ Jnchiderea proiectelor din pertoada 2007 - 2013 
•:• Vulnerabilitati 
•!+ Criterii de succes 
•:• Proiecte sustenabile 
+ Elaborarea unui proiect 
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•!• Oportunitati de finantare europeana - conditii de eligibilitate 
<• OportunitAti de finantare europeana - fansate ( mai 2016 ) - Mediut 

Urban- POR 2014- 2020 

•> Oportunitati de finantare european a - nefansate - Mediut Urban -
POR 2014-2020 

<• lmbunatatirea Mediufui Urban POR 2014 - 2020 
•!• Conservarea patrimoniului natural si cultural POR 2014 - 2020 
<• Cre~terea efteieotei energetice a cladirilor rezidentiale POR 2014 

-2020 
<• lnfrastructura §i turism POR 2014 - 2020 
•!• Fonduri nerambursabile 
•!• Programut Operational Ajutorarea Persoanetor Defavorizate 

(POAD) 
<• Programul UEuropa pentru cetateni" 
•!• Programut Operational Capital Uman 

~ Adunarea General~ Extraordinal~. Asociatia Ora§elor din 
Romania 

Am participat Ia alegerea noii conduceri a Asociatiei Ora~elor din 
Romania ~i am dezbatut subiecte precum : 

•!• Dezvoltare locala prin proiecte finantate din fonduri europene sau 
guvemamentale 

•!• Clarificari privind reglementarile din domeniul achizitiilor publice 
pentru evitarea corectiitor financiare 

•!• Reforma in administra~e. Descentralizare ~i autonomie locala. 
Transparenta §i participare activa in actul de guvernare locala. 

~ Conferinta International~ "Contracte de Performant~ 

Energetica" 

S-a desfa§urat in Hmba engleza §i s-au abordat subiecte precum : 

•!• Conceptul de baza, baza economica a contractelor de performanta 
energetica 

•!• Modele de contracte de performanta Ia nivelui Uniunii Europene 
.:. Strategia energetic! fn domeniut cladiritor publice 
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•!• Contractu! de performanta energetica 
.;. Dificultati in derutarea contractetor CPE 
•!• Experienta in Romania privind implementarea solutiilor de eficienta 

energetica pentru autoritatite pubfice tocate-Oportunitati ~i bariere 
intalnite 

» intalnirea anuala destinata Retelei de lnformare REG/0 SUD 
MUNTENIA. Agentia pentru Dezvoltare Regionala. 

Au fost dezbatute oportunita1ile de finantare dm POR 2014-2020: 

•!• Axa Prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic 
•) Axa Prioritara 2 - fmbunatattrea competitivitatii intreprinderitor mici 

$i mijlocii 
•:. Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranztttei catre o economie cu emisii 

scazute de carbon 
<• Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvottarii urbane durabite 
•!• Axa Prioritara 5 - lmbunatatirea mediului urban $i conservarea , 

protectia $i valorificarea durabila a patrimoniufui cultural 
•!• Axa Prioritara 6 - lmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta 

regionata 
•!• Axa Prioritara 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltare 

durabila a turismului 
•!• Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare $i sociale 
•:. Axa Prioritara 9 - Sprijinirea regeneram economice ~i sociate a 

comunitatilor defavorizate din mediul urban 
<• Axa Prioritara 10 - Dezvoftarea infrastructurii educa1ionate 
•!• Axa Prioritara 11 - Extinderea geografica a sistemului de 

inregistrare a proprietatik>r in cadastru $i cartea funciara 
•!• Axa Prioritara 12 - Asistenta tehnica 
•!• ITI - lnvestitie teritortala integrata 
•:. SUERD - Strategia Dunarii 

in indeplinirea atributiilor ce-mi revin am raspuns onorata 
jnvitattitor $i am participat Ia acttvitatile $i evenimentele desfa$urate in 
cadrul Colegiului Militar" Dimitrie Cantemir" Breaza, Liceului Teoretic 
"Au rei vtaicu" Breaza, $colii Gimnaziale .. Constantin BrAncoveanu" 
Breaza, $colii Gimnaziale cu clasele I-VIII Breaza de Jos, fiind o 
sustinatoare a tinerilor, a performantei, a educatiei $i a curturii. 
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Am participat alaturi de membri ai Comisiei pentru agricultura, Ia 
intalnirea organizata cu crescatorii de animate de pe raza ora~ufui 
Breaza, ce a avut drept scop prevenirea ~i medierea anumitor 
aspecte ce necesitau regfementart. 

Am fost prezenta Ia "Expozitia Aniversara Vasile eel Mare- 85" ~i 
m-am implicat in etapete premergatoare desta~urarii in bune conditii a 
Targului de Toamna Breaza 2016 - editia 227, targ organizat de 
Primaria Ora§ufui Breaza in co4aborare cu Centruf Cultural fon 
Manolescu ~i Consiliul Local. 

in cinstea eroilor romani cazuti Ia datorie am depus coroane ~i am 
participat fa activitatife desfa§urate cu ocazia Zifei Amatei §i 1 
Decembrie. 

M-am implicat ~i am ajutat Ia solutionarea problemelor aparute in 
urma sesizaritor tacute ta Servtciuf Situatii de Urgenta pe strada 
Cofinei ~i strada Onei. 

M-am deplasat in teren pentru a afla problemele ~i nemultumirile 
cetatenifor in ceea ce prive~te administratia publica locala, am 
incercat solutionarea acestora, am rezolvat aspectele ce stateau in 
puterea mea ~i am adus Ia cuno~tinta ~efului ierarhic toate cefelalte 
aspecte fntatnite ce nu intm fn competenta $i atributiffe mete, 

Ca inlocuitor de drept al primarului mi-am indeplinit atributiile pe 
perioada concediului de odihna aJ acestuia ~i atunci cand acesta nu 
se afla in institutie conform dispozitiei nr.347/27.06.2016. 

Am acordat audiente ~i am raspuns afirmativ tuturor solicitarilor 
venite din partea cetatenilor solutionand sesizarHe mentionate in Jimita 
competentefor mete. 

Atat in calitate de viceprimar cat ~i de consilier consider ca mi-am 
indeplinit onorabH atributtile conform tegii, m-am implicat cu deosebit 
interes in rezolvarea obiectivelor mai sus mentionate, am avut grija ca 
activitatea mea sa fie una corecta, in interesut cetatenifor. 
transparenta ~i mai ales legafa. 
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Viceprimar, 

Alexandra.J:acramioara Bran 



JUDETUL PRAHOVA ..... 
CONSIUUL LOCAL IRIA~ V \1 

NR2£_DATA30. tJf~ri-~ -; 

RAPORT DE ACTIVIT ATE 
AL CONSILIERULUI LOCAL JULIAN VOICU 

pe semestrul alII -lea 2016 

30.1.2017 

In conformitate cu art. 50, alin. 2 ~i 3 din Legea nr. 393/2004, pivind Statulul 
ale~ilor locali ~i art. 51, alin 4 din Legea nr. 215/2004, privind administratia 
publica I ocala, actualizata ~i republicata, in care se precizeaza di: fiecare consilier 
local, precum ~; viceprimarul sunt obligati sii prezinte un raport anual de 
activitate, care va fi flicut public prin grija secretarului~ prezint actiunile 
importante la care am participat, in cursu! acestei perioade, pentru punerea in 
practidi a hotarilor adoptate de Consiliul Local, procedand la intocmirea raportului 
de activitate pentru perioada 30 iunie - 31 decembrie 2016. 

Detin calitatea de consilier local, din partea Partidului Social Democrat, 
ca~tigata la Alegerile Locale, din 5 iunie 2016, mandatul de conslier local fiind 
validat in cadrul ~edintei din data de 24.06.2016 HCL nr. 87 I 24 iunie 2016, data 
la care am depus juramantul de a respecta Constitutia ~i legile tarii, de a face cu 
buna credinta tot ce sta in puterea ~i priceperea mea pentru binele locuitorilor 
orasului Breaza. , 

Prin HCL nr. 92 I 30.06.2016, a fost aprobata componenta comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Breaza. Am fost desemnat sa fac parte din 
comisia nr. 1 Comisia pentru prognoza, dezvo/tare economico-socialii, buget
finante, administrarea domeniului public ~; privat, comer! ~i servicii, Comisie de 
baza ~i Comisia nr. 4, Comisia pentru agriculturii 

in ~edinta de consiliu local din 28 iulie 2016, am votat aprobarea infiintarii 
Clubului Sportiv ~enesc Tricolorul Breaza, unde am fost propus ~i votat in 
unanimitate sa fac parte din Comitetul Director al clubului. In cadrul primei ~edinte 
al noului Comitet Director, l-am ales impreuna cu ceilalti membrii pentru functia 
de Pre~edinte pe distinsul nostru coleg, domnul Consilier Local, Toader Aurelian. 

Inca de la prima ~edinta a Consiliului Local, am dorit sa dovedesc faptul di sunt 
un ales al oamenilor, in aceasta functie ~i ca o sa reprezint intodeauna interesele 
cetatenilor ~i nu ale altcuiva. in acest sens, in prima ~edinta extraordinara, pe 
27.6.2016, am considerat ca proiectul de hotarare (privind vanzarea unui teren), 
aprobat in precedentul consiliu este in defavoarea cetatenilor ~i or~ului, 'intrucat 
pretul de pomire al licitatiei (de~i stabilit de un evaluator) era prea mic, in 
comparatie cu pretul pietei. Astfel, nu am dorit sa fac parte din acea comisie de 
licitatie si nici nu am votat-o. 

in' ~~dinta ordinara a Consiliului Local din 23 septembrie 20 16, am luat 
cuvantul pentru a solicita domunului primar rezolvarea unei probleme 



fundamentale cu care se confrunta liceul Aurel Vlaicu: mai precis, am cerut 
angajarea unui psiholog, in cadrul acestei institutii, care sa poata ajuta, prin natura 
profesiei lui dit mai multi elevi din Breaza, ce pot avea nevoie de consiliere 
psihologica, intr-un anumit moment. 

In relatia cu cetatenii, m-am angajat in mod deosebit. Consider ca am ajuns in 
aceasta functie ~i datorita lor, drept pentru care le multumesc ~i le promit o 
implicare mai consistenta in rezolvarea problemelor cu care se confrunta. Locuiesc 
in cartierul Valea-Tarsei ~i cetatatenii mi-au semnalat o serie de probleme, pentru 
care trebuie sa se ia masuri, atat pentru imbunatatirea vietii cotidiene, dar ~i pentru 
evitarea unor evenimente nepHicute. In nenumarate randuri, am adus la cuno~tiinta 
domnului primar necesitatea ridicarii unor podete peste raul Tarsa, pentru ca 
locuitorii sa nu mai treaca prin apa cand ies din locuinte ~i se indreapta spre: 
serviciu, ~coaHi, cumparaturi. 

Racordarea la reteaua de apa este o problema importanta, pe care am adus-o la 
cuno~tiinta domnului Primar (in prezent, mai multi locuitori ai cartierului Valea
Tarsei nu beneficiaza de aceasta facilitate vi tala a existentei lor). 

Prin adresa nr. 15.455, din 24.10.2016, am semnalat domnului Primar doua 
aspecte negative, rezultate in urma lucrarilor de reabilitare ~i modemizare ale str. 
Drum nou: 1. Lipsa unor balustrade intr-un loc foarte primejdios, numit punctul 
Chioveni. 2. Neasfaltarea unei portiuni de drum, ce apaqine acelea~i strazi, care 
este des strabatuta de locuitorii acesteia (au trecut trei luni ~i nu am primit vreun 
raspuns scris nici pana in prezent). 

In urma unei audieri, solicitate domnului Primar, am cerut (~is-a reazlizat, din 
fericire) amenajarea unei statii de autobuz la intersectia strazilor Drum Nou ~i 
Strada Ocinei. Era absolut necesara ~i civilizata realizarea acestui proiect. 
Cetatenii mi-au adresat multumiri, cerandu-mi sa rna implic ~i in alte proiecte de 
interes local. 

Tot in urma unei solicitari, adresate de mine domnului Primar, s-a urgentat ~i s
a pus in aplicare proiectul de trasare al unei treceri de pietoni, in apropierea B.C.R. 
Acest aspect mi-a fost semnalat de catre cetatenii, care locuiesc in apropieri 
institutiei respective ~i am realizat-o in incercarea comuna ( consilieri-cetateni) de a 
evita nedorite accidente de circulatie. 

In colaborare cu agentii Politiei Comunitare, am reu~it sa inlocuim mai multe 
becuri arse din instalatia de iluminat publica, amplasate pe strazile: Drum Nou, 
Ocinei, Surde~ti, Valea cu Apii, iar in urma adreselor nr. 15.456, din 24.10.2016 ~i 
nr. 18.886, din 28.12.2016, am soliciat (~i intr-un final au fost montati) 2 corpi de 
iluminat noi pe strazile Drum Nou ~i Valea Morii. 

In cadrul Comitetului Director al Clubului Sportiv Tricolorul Breaza, m-am 
implicat direct ~i corect in activiHitile specifice unui membru al conducerii 
clubului. Astfel, in acest sens, am participat la ~edinta in cares-au ales pre~edintele 



~i vice-pre~edintele clubului, m-am deplsat in mai multe randuri pentru a urmari 
meciurile de handbal ale sportivilor no~tri, iar uneori, chiar ~i la antrenamentele 
specifice fiecarei discipline in parte. Am ajutat dit am putut de mult la organizarea 
partidei contra formatiei Petrolul Ploie~ti, considerata una de rise maxim, din cauza 
comportamentului (uneori huliganic) al fanilor veniti de la Ploie~ti. La final, 
jandarmeria a acordat calificativul Foarte bine. 

In cadrul ~edintei extraordinare din 10.10.2016, am luat cuvantul ~i am solicitat 
in mod imperativ plata restantelor contractuale ale fotbali~tilor. Am contribuit 
impreuna cu pre~edintele ~i vice-pre~edintele Comitetului Director la intocmirea 
bugetului pe 2017 al clubului. Acest buget s-a realizat in urma discutiilor avute cu 
antrenorii disciplinelor de fotbal, handbal ~i ~ah, dar ~i in prezenta doamnei 
contabil Simona Grozea. 

' in cadrul $edhitei ordinare din 24.11.2016, am solicitat pre~edintelui Comisiei 
Agricole sa ia masuri in ceea ce prive~te modul ~i perioada in care se platesc 
invoirile pentru animale pe islazurile locale. Am solicitat ca plata sa se efectueze in 
lunile de primavara. Am participat la s:fll~itul lunii octombrie la intalnirea cu 
membrii asociatiei crescatorilor de animale din ora~ul Breaza. Impreuna cu 
membrii Comisiei Agricole, am vizitat doua ferme situate in ora~ul nostru, ale 
domnilor Bogdan Ghica ~i Vasile Kiru. 

In ceea prive~te relatia cu primarul ora~ului, consider ca este una buna, bazata 
pe respect, iar daca uneori, nu ne-am situat pe aceea~i lungime de unda, acest lucru 
s-a intamplat doar din pricina unui mod diferit de a privi lucrurile. 

In relatia cu vice-primarul, pot spune (:Iara a exagera) ca aceasta decurge 
excelent. In colaborarea cu ceilalti consilieri locali, rna bazez pe o activitate corecta 
~i civilizata, menita a duce la o conlucrare adecvata functiilor, in care am fost 
investiti de catre cetateni. 

ACTIVIT A TEA ADMINISTRATIV A 

Am participat la toate actiunile organizate de executiv, cu ocazia diferitelor 
sarbatori. 

In calitate de ales local, mi-am depus Declaratia de avere ~i de interese, in 
conformitate cu prevederile locale. 

Din indemnizatia mea de Consilier Local, am completat sustinera urmatoarelor 
cheltuieli: 
- depuneri de coroane cu ocazia Zilei dedicata pomenirii eroilor neamului (in iunie 
2016) 
- Ziua Armatei Romane (in 25 octombrie) 
- Ziua NationaHi a Romaniei (la toate cele 4 monumente din or~) 



.. 

In concluzie, intreaga mea activitate a fost inraptuita in spiritul ~i in litera legii, 
dar sunt con~tient de faptul ca mereu va mai fi loc de imbunatatiri (in ceea ce 
prive~te nivelul de confort al locuitorilor ora~ului Breaza ). 

Consilier local 
Iulian Voicu 



Raport de activitate 30.06- 31.12. 2016, al consilierului local Florin Cirtoaje 

" ROMANIA - JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI BREAZA 

RAPORT DE ACTIVITATE 

30 IUNIE - 31 DECEMBRIE 2016 

CONSILIER LOCAL 
FLORIN CIRTOAJE 

DECEMBRIE 2016 



• 
JUDETl}l.I'RAHOVA 

· CONSIUlll \.,t.)CAl BREAZA 
~ ..e1 ~ 126 .()f. 1-i-
,....,. Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, al consilieru • TA • 

RAPORT DE ACTIVIT ATE AL CONSILIERULUI LOCAL 
CIRTOAJE FLORIN 

pe semestrul alII -lea 2016 

In conformitate cu art.50, alin. 2 si 3 din Legea nr.393/2004, privind Statutul ale~ilor 
locali ~i art. 51, alin.4 din Legea nr~215/2004, privind administratia publica I ocala, in care se 
precizeaza ca: ,fiecare consilier local, precuni&~i viceprimarul sunt ohligaJi sa prezinte un 
raport anual de activitlte, care va fi fiicut public prin grija secretarului", prezint actiunile 
importante Ia care am participat in cursu} acestei perioade, pentru punerea in practica a 
hotararilor adoptate de Consiliul local, procedand Ia intocmirea raportului de activitate pentru 
perioada 30 iunie- 31 decembrie 2016. 

',,',i<' "0-i.::.vrf~>r,,N~<::t. /··.~., :;t0't-t·.s-:::;:L,,,,,,,~"''' .v 

Pentru 0 inform are cat mai 'exacta, rev detaUi rereritoare la componenta consiliului 
local Breaza. 

In urma alegerilor locale din 05 iunie 2016, cele 17 mandate de consilieri locali ai 
ora~ului Breaza au fost ca~tigate dupa cum urmeaza: P.S.D -8 mandate; P.N.L.- 5 ,mandate, 
A.L.D.E- 2 mandate, P.M.P- 1 mandat ~i P.S.R.O. - 1 mandat. . 

Detin calitatea de consilier local din partea Partidului National Liberal, ca~tigata Ia 
Alegerile Locale din 05 iunie 2016, mandatul de consilier local fiind validat in cadrul ~edintei 
din data de 24.06.2016 cand am depus jura~antulde a respecta Constitutia ~i legile tarii, de a 
face cu buna credint~ tot ceea ce sta iil,jlllJ~t:~:.~i 2ficeperea mea pentru binele locuitorilor 
Ora~ului Breaza, judelift'Prahova, HCL nr: ~7'/ifiunie 2016. 

Prin HCL nr,., ~2/20.06.20 16, a fo~t apt()~~{! componenta comi~iilpr de specialitate ale 
Consiliului Local Brea~a., Am fost desemu~t ,. c p,!ifte din Comisianr.:l' , Comisia pentru 
prognoza, dezvoltare economico;;.sociala, buget ...:.ftnanfe, comisie de baza ~i din Comisia nr. 2 , 
Comisia pentru amenajarea . .teritoriului §i urbqnisam~ turism, eco/ogie §iprq(~cfia mediului ". 

';[,< :'.,/<~ .,·;,'.,:",>··', ',?,;~;:: ,,">-,,-.-~~· 

ACTIVITA.tEA m'c;(J)~vr: .JffifoR.' INSTI'IttArn;~:¢6 . · II"~ tiiiTATE DE 
·•. ·. REPRllSZENTANT AL CONSILIDLUI f.' ... . ·.· 

' .: ,. ~~p//~:.:·_.~ ;~.--','·'~- . :' ·._3-''t.·- ,;:'-, '(>~· . . ·:·, i.'¥}, c ::: ·:., 

Pe langa Comisiilede speeialitate~il'uamf,Qsti,~les~lmeinbruin nicio'al omisfe. 
' " ·-':i.·.,.:"· •' . ··<::,: .. <.'.>:.:;::~,· >t~··;.-::. < ' ,, ,· ' ' ,,,<:·;·, ;~>;;-::·, -~;;; .. , 

- . ·v~;: -~ . . .. -~~r:; : .~(·· .·:i".>·· . :::j::~;~ 

In exercitarea mandatu[ui,de ponsilier local in perioada30.06- 31.12.2016, am desta~u
rat urmatoarele activitati: 

a) Din totalul de 13 ~edinte ordinare ~i extraordinare, am participat Ia 6 ~edinte ordinare 
~i Ia 6 ~edinte extraordinare; 

b) Am participat Ia toate dezbaterile din cadrul comisiilor analizand pentru avizare toate 
proiectele de hotarari prezentate; 

c) Am studiat toate informarile compartimentelor din aparatul Consiliului local, iar acolo 
unde am avut neclaritati am solicitat mai multe detalii; 
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c) Am racut propuneri de imbunatatire a continutului proiectelor de hotarari, uneori chiar 
cu amendamente; 

d) Am fost intiatorul ~i coinitiatorul unor proiecte de hotarari pe care le voi prezenta mai 
jos; 

e) Am prezentat in fata consiliului t6ate problemele stringente ridicate de catre cetatenii 
cu ocazia deplasarilor pe care le-arn desfasurat in teritoriu, pe strazi sustinandt aceste probleme 
in sedintele de consiliu Ia capitolul DIVERSE; 

f) Pe durata acestui inceput de mandat, am avut o colaborare institutionala buna cu prima
rut ora~ului Breaza, Gheorghe Richea, cu viceprimarul Alexandra Lacramioara Bran, ~i cu toti 
colegii consilieri. 

INITIATIVE LEGISLTIVE 

~ ~ 
In perioada 30 iunie - 31 decembrie 2016: 

- impreuna cu consili~,r!! ~~rt,:!t~a, .. a~:dt;~~\t-fili~,it!.~!9r p~nt~!l urmatoarele proiecte de 
hotarare: ·. · ·· ~~• · · · ,. · ?iHI\Ic · •• . 

1. Proiectde hotm"are privimtstabilirea u~or m~suri inyederea exti11derii retelei de alimen
tare cu gaze naturale pe raza ora~ului Breaza..:. cartierPodu Corbului, - pro~ect apf~bat; 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri in vederea extinderii retelei qe alimen-
tare cu gaze naturale pe raza ora~ului Breaza - cartier Frasinet, - proiect a pro bat;· • 

3. Proiectde hotarare privind inregistrarea ~edintelor Consiliului Local al ora~ului Breaza 
~i difuzarea acestora in mediul online, precum ~i actualizarea Regulamentului privind acredi
tarea ziari~tilor Ia Consiliul Local Breaza, aprobatpri HCL nr. 70/2006- proiect resplns; 

4. Proiect de hotarare privind desfii11t~re~ :po~t!!lui de administrator public, aprobat prin 
HCL nr. 100 I 2016 _rprdlect res pins; · (:WN • >> · ?·.·; 

5. Proiect de hot~Vare privind inregistrare.~.~~dlntelor Consiliuluil~~al al ora~ului Breaza 
~i difuzarea acestora in in,rdiul online, - pr~ie~fapr~.bat; ·· · 

- impreuna cudoa~na consilier ·fii~~~..(~fiana Gradinaru ~i d~~ni~oara viceprimar 
Alexandra Lacramioara Bran, amfost coiJ1itiatC)r pentru: . 

1. Proiect de ho~W:e, · ind aprob~~a inst~la!ii.unui sistem '3fle~; .. 
ale ora~uluiu Bre.~~.i~de . AAOYa:;pr6iect aprobat;;J~~<Ptiflc~ea ./ .· pin 06.09.2016 
a fost alocata sufua de'30.000 1··· •... .··.·.·· ....•• e a adresei. form{iiati'(le c!tre. colisilierii.locali Adriana 
Gradinaru ~i Flonti·cirtoaje, i ... · . ·· t.(J~rimar~~Qr~ului)~r~ ~ubnr~9936111.07.2016 
~i Ia Consiliul Local, al Ora~uluiBreaza sijp nr.]OSjll.07.2016,J)'fi#care am solicitat punerea 
cu celeritate in aplicare a ·Rf:evederilor.HC:f;)nr. 19' 9jh29 .. 0L20J5; ~1' · 

~ ~jS ~{'>' <L • ,,>·::·cc 

lnterpeHiri: 
·?·J <---{k; 

~edinta din 24.06.2016 
- am depus juramantul de a respecta Constitutia ~i legile tarii, de a face cu bunli credinta 

tot ceea ce sta in puterea ~i priceperea mea pentru binele locuitorilor Ora~ului Breaz~ judetul 
Prahova, HCL nr. 87 /24 iunie 2016. 

~edinta din 30.06.2016 
Am participat Ia constituirea comisiilor de specilitate 
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Sedinta din 28.07.2016 
Clarificre existenta autorizatie de functionare pentru jucariile din pare a SC Mitu Chitu ; 

Prezintarea lunara a situatiei lucrarilor efectuate din fonduri europene pana Ia acel 
moment; 

Prezintarea listei cu datomicii, persoane fizice ~i juridice pana Ia data de 31 decembrie 
2015. 

Clarificare privind rolul administratorului public 

Sedinta din 06.09.2016 
Clarificare rebilitare Centrul cultural Ion Mnolescu 

','_{'' 

Sedinta din 29.09.2016 
Clarificare necesitate angajare ,,Administrator public. 
Clarificare angajare avocat ''!' 

Sedinta din 27.10.2016 

Solicitare lamuriri · de Ia Serviciul Financiar-Contabildeferitor ·Ia prevederile ~i realizarile 
Impozitelor ~i taxJor pe cladiri per&oanejuridice ' · ·· 

Interpelare pentruclarificare situatie teren aflat in litigiu cu comun~,Comu; 

Sedinta din 10.11.2016 
Clarificare daca automatizarea SP1 ~i SP2 vizeaza ~i bazinul de apa de Ia Uzina; 
Clarificare privind inregistrarea ~edintelor de consiliu; 
Clarificare activitate after school; 
Clarificare demersuri de facut pentru ca OfA~Ut Breaza sa aiba un singur centru bugetar Ia 
invatamant; 

;>.:.; 

Sedinfa din 24.ll:l016 · .. ··•n: •... .:•< . , ·• • · .. 

Interpelare privfud situatia plangen1"penale~'formulata pentru Pi!~i:~t de aductiune de Ia 

Paltinu '''•>··· .. . . . . . , 
Clarificare situatie a~uzele <;ar~3tt proVo<;\at int~ierea finlizariij~~pr 22 de strazi ~i stbilirea 
vinovatilor .itivederea recuperaniJmprum'utuluf' ''' '1~1.L. . 

' " c ',' < ~ • ' '; ••• ' ' : ~ ' ' 

La capitol~tl ilJ;VE'RSEr:am Pl' .at e:!t;c:utiVlllll~ ~i col~~~l~~~~bn;ilieri problemele 
ridicate de cetaterii si.*#J: solicitaJJ~urf .• ·'". ind:~{~~> ·· · · · ·.. >\;:.:··· ·· ··· 

1. Cazul Sevcehc~~ s-ademolat gardul? •··· ' · · · •' .. 
2. Dna.Daniela Btmghe~ a promis 'ca va participa la toate ~ediritele de Consiliu ~i va 

prezenta stadiullucrarilor Ia aceadata. Astal:i de ce nu a participat? 
3. Pe strada Plt.Radulescu, dup~ Pensiunea David sunt mirosuri neplacute. Stiti de unde 

provin? 
4. Inca din mandatul trecut a solicitat AC ~i autorizatia necesara functionarii cortului de Ia 

SC Lac de Verde SRL, dar nici Ia acest moment nu le-a primit. 
Referitor Ia punctual 3, dl.Primar: a formult urmatorul raspuns:"La Pensiunea David s-a 

dus vidanja de doua ori, dar nu cred ca acolo este problema. Unele persoane au intrat cu 
tevile de scurgere in gaigar. Am trimis Politia locala, au verificat, dar nu au depistat nimic. 
Solutia este sa betonam, fie sa chemam pe cei de la SC Cast sa sparga ~i sa vedem ce se 
intampla." 
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Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, al consilierului local Florin Cirtoaje 

Am solicitat primariei sa includa pe lista obiectivelor de investitii : 

1. M-am deplasat pe strada Plaiului, ~i in urma constatarilor din teren am inaintat in 
06.12.2016 adresa inregistrata Ia C.L. Breaza sub nr. 202 din 06.12.2016 ~i Ia UAT Breaza sub 
nr. 17774106.12.2016 am solicitat prevederea de fonduri in bugetul pentru anul 2017 
precum ~i in programul de investitii 2017 pentru: 

1. lucrari de modemizare ~i acolo unde se impune, de reabilitare a strazilor: Plaiului, Padurii 
~i Paji~tei ca urgenta , 0" ; 

2. Realizarea cu celeritate a lucrarilor ne9esare de alimentare cu apa pentru locuitorii 
domiciliati pe strada Plaiului de Ia nr. 4 7 Ia 98 ~i eliminarea diferentelor dintre locuitorii din 
zon~ .J 

3. Modemizarea rete lei de apa §i canal pentru strad~, Padurii, de Ia intrarea din strada 
Plaiului; ~i 

4. Realizarea studiului de fezabilitate ~i a proiectului tehnic privind amenajarea drumului 
cuprins in poqiunea Plaiul~,!. ?~ ~i,,,P · · · ·· ... ftzJ~~ Constantin Norocel, Fulga 
Gheorghe, Pulez Maria ~i Mal'm Nicol . . · · · ··· 0'>''' • 

5. Sanctionarea constructorului pentru depozitarea pamantului, rezqltat in lll'ma ~paturilor, 
pe domeniul public, co~form oua· 195/2005 priyind prote(}tia medipflJi, c~ prevede " 
Obligatia de a riu degrada mediul prin depozitari necontrolate' de des¢uri de once fel" ~i 
sanctiunea nerespectarii acesteia. 

Pana Ia data prezentei nu am primit nici un raspuns, motiv pentru care m revenit .cu o noua 
adresa in ianurie 2017. 

2. Prin adresa din 22.11.2016 inregistra a,pn,ml!rie ~i Ia consiliullocal, sub nr.17239 din 
22.11.2016 respectiv I95Y22.11.2016 am sol' . . '" '•" 

Efectuarea studiil()r de fezabilitate, geo ~Fde impact, pentru apuctiune apa ~i canal in 
cartierul Podu Corbului.~ solicitare adresta, 'PH -:-API ~i prin adresa inregistrta sub nr. 
147811~§.~~·~~~:ta pr~~~ntei nu am prinf:; nict~~raspuns iar problettfa ··:aramas in continuare 
nerezolvata. 

'cc'J--, !;}:'··:., ' 
··x: 
~· . ; ', ... ;, ~;;~i,~i : W'.:;-:~ . . "" .. ; ~···;:;: > Am ~~~~~~t~~iiE '~·:~·P~~{~~;· 

. ·c··· .. ·~~~;;~:2fh%~ .•. i~.;:;;~ · "~ 
;:'; .'>-'~· 

1. Reluarea HCL l9/2~.pl.2(J15~ $~sP:~ijdata p~n ij¢~g33t~~.QZ.~OI'~~1,·~ti~erea in aplicare 
conform prevederilor ¥f.·~: ll};:l-t,9L.~~/26;02.20l~~t~~pec~!\rJ):l.Qt20I<>: Solicitarea a fost 
prezentata prin adresa 19feglstt~~:l~lptifuarj,~, ~i la c(J~~1liilllocal1~~~#f> llr· 9936 din 11.07.2016, 
respectiv 1 05111.07.201o;, , . ····; · >r ';,. · ;,, : : . ·.... ' o: ;:>''\. " 

2. Dezinfectarea fantlnii. de pe gt:ra9,a PrunulUI, · solicitare a<.Iresata in numele domnului 
Bucataru Petre domiciliat lr(lJreaza,v~tr. Prunulul nr? 3A; prin adresa inregistrata sub nr. 
14251104.10.2016. . 

Problema a ramas in continuare nerezolvata. 

> In vederea implementarii HCL nr. 118 125.08.2016, 151 I 27.10. 2016 ~i 166 I 
24.11.2016, respectiv intocmirea dosarelor de gaze, am xeroxat ~i distribuit cetatenilor din 
cartierele Valea Tarsei, Podu Corbului ~i Frasinet, formulare de cerere acces Ia gaze, achitate 
din indemnizatia mea de consilier. 
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Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, al consilierului local Florin Cirtoaje 

PERFECTIONAREA PREGATIRII IN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE 
LOCALE (CURSURI DE PREGATIRE, FORMARE ~I PERFECTIONARE) 

In semestrul a II 2016, nu am participat Ia cursuri de formare sau de perfectionare. 

ACTIVIT ATE ADMINISTRATIV A 

1. Am participat Ia toate actiunile organizate de executiv cu ocazia diferitelor sarbatori. 

2. In calitate de ales local mi-am depus Declratia de avere ~i de interese in conformitate cu 
prevederile legale. · 

M-am deplasat in teritoriu ~i ~fh incercat in limita campetentelor mele sa rezolv cererile 
cetatenilor 

Cu indemnizafia mea""de .. ~91l~~!i&~"-·•.e~lhlf:,~in .. stt!!l~~trul II 2016 am completat 
sustinerea urmatoarelor cheltuieli: · ·'·"· ... ··~}'w·~. · ·'*···· . . 

'" ' ', '" ' ', 

• Depunere coroane cu ocazia L;ilei dedicata · po~enirii eroilor neamului · ( iunie 20 16), 
Ziua armatei · romane- 25 octombrie ~i Ziua nationala a Romaniei -1 decembrie,; Ia cele 4 
~~~~~ . . . 

• Premierea , cu apa ~i ciocolata, a echipei de handbal fete, promotie 2003-2004: 
• Acordarea a 1 5 ghiozdane cu rechizite ~colare, unor copii provenind · din familii 

defavorizate; · · 
• Xerox , Cerer!:'- pentru intocmire Do~mre: extiijd(lre ~i racord gaze" distribuite in cartierele 

Valea Tirsei, Podu Cdt~ului ~i Frasinet. '' . . . . 

0 administratie ppblipa transparenta, eficienta ~i profesionista D,J.l poate exista in afara 
respectului fata de 'cetatean, fata de probelplele.;;;:,Jtii, fata de: d()rinta·'fiecarui membru al 
comunitatii pentru ca Breza sa devina uri model administrativ de succes, modem, intransigent 
fata de cei care ~tncalRa }~~e~ .. Jn~9~pti~il ~i p~q~s;t <aqapt~~"' re:alitatilor. noii arhitecturi 
intemationale ~i pl'~y()cai!J9r ek:<;,?~ •. k,i:•:~;. ,,,.:·:;, <<s'~(i='; · . · · '. •':M;g~F . ;···· 

Toata a£tivi~~ea ~~ s;a desfli~~~nn spiritill legR~iJn,,servici .. c~y)tatii locale, de 
aceea consider ca ini-~Ill. ~eatf~~ apj~pjl~~~ Ce~mi revin,, .. ·~~ 4~. QOtlSl focal. 

Data ........... . 

,'-' ''/"~"' ';"~7'i-~_!ci;:;~-,-,-,~">"~f;::.-:c:,~·-.. .-· »;-fc ' ~--';' ' ~;;---:';";;',' ';-'C:-):•j" 

'"' ,:·,; :;;:&~t ;;:::::~:;<'' ;;; :;< ·,, ,·:;;· 

'•", A·q;:<· .. 
,_ <>\', 

·_:::-~ :: · L~~~:;IC 
:-t _;_:'·, /~;_·: ~~~l:~;.: / ;~~:~ ~:::::. 

::·:t: ~: .. 

Consilier local 
Florin Cirtoaje 
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Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, al consilierului local 
Adriana Gradinaru 

RAPORT DE ACTIVIT ATE 
AL CONSILIERULUI LOCAL GRADINARU ADRIANA 

pe semestrul alII -lea 2016 

In conformitate cu att50, alin. 2 si 3 din Legea nr.393/2004, privindStatutul ale~ilor locali ~i 
art. 51, alin.4 din Legea nr.215/29~04, privind administratia publica locala, actualizata ~i 
republicata, in care se precizeaza cl ,,jiecare consilier local, precum fi viceprimarul sunt 
obligati sii prezinte un raport anual de activitate, care va fi fiicut public prin grija 
secretarului", prezint actiunilejm · · at in cursul acestei perioade, pentru 
punerea in practica a hotararil.. , , '' toced!fid la intocmirea,raportului 
de activitate pentru perioada 30 iunie- 31 decembrie 2016. · · 

Atunci cand vorbim despre imaginea institutiilor publice, pomim de la premise nu tocmai 
favorabile. Autoritatile administratiei publice sunt de~ori percepute predominant negativ de 
catre publicullarg. 

0 administratie publica transparenta, eficienta ~i profesionista nu poate exista in afara 
respectului fata de cetatean, fata de probelmele lui, fata de dorinta fiecarui membru al 
comunitatii pentru ca Breza sa devina un model administrativ de succes, modem, intransigent 
fata de cei care incalca legea, incorupt!g~l ~i pe~fect adaptat realitatilor noii arhitecturi 
intemationale ~i provocarilor ei. .. ,, · · '>'' 

Pentru 0 informar~ cAt mai exacta, rexJll cu d~m.Ui referitoare Ia COI!lpOnenta consiliului local 
Breaza. In urma alegerilor locale din os .. Jun·'' 016. cele 17 mandate de consilieri locali ai 

41 ~\~ :, . ~i~, , ;>:,;~v/fc:,"'' ' C;-~v· ,,o.i/Ntft-t.~· 

ora~ului Breaza au frist ca~tigate dupa cuin u:im : P.S.D ·;...... 8 mandate'( P.N.L ..,.,.5 mandate, 
A.L.D.E- 2 mandate, P.M.P-: 1 mandat ~i P.S.R.O. -l.ll1andat. 

·;, ';·.; -~~~ftff~~;_:: c 

Detin calitafel:l. de C:onsilier local din partea Partidufui National Li~~r{ll, 9a~tigata Ia Alegerile 
Locale din 05 dunie ~() 16,.mandatul de .ccmsilier local fiind validat hie . ~~eqlntei din data de 
24.06.2016 HCLnr~'87/24Hunie2016~'''':;~:~. Jx;· .. :,:ifs:,;,;::· > ·· ·· 

' , ,,,,,,~~<' .·::;:;;.;..lf"i''''·'·'•'' .~<, "'""""" '',,, .• ,~~ ., --~'-"\;.' ", ; '::::,;;-,;;·;.;-H<;-·;·1+>? . .-;.~~-;-''""""''. :, 

Am depus judi~JiltuJ~q~ ~ respeQta . ltutii{§} ~egil¢;;t~i~ de a: . Cii buna credinta tot 
ceea ce sta in puterea ir·~prlcep~r~a m u. entt-qi·t:}jihe~eJ~e~!tbrllQJ:; ' lui Breaza, judetul 
Prahova, in data de 30.06;2016' col1fonnHGE nr. 92'13.0 iunie 2016.'''\> 

Una din cele mai on6fAnte a¢H\titati ale vietii 'R~klice est~:·tepre~entarea comunitatii ~i a 
concetatenilor tai, iar functia .publica iti ofera ~an'Sa dy a gasi solutii pentru rezolvarea 
problemelor acestora. · · 

Un consilier local trebuie sa reu~easca sa se infomieze asupra problemelor comunitatii pe 
care o reprezinta. Am cautat sa fiu un fidel sustinator al opiniilor ~i solicitarilor adresate 
Consiliului local de catre cetateni, dar ~i un bun mesager al deciziilor adoptate in plenul 
consiliului, cu privire Ia ceea ce intereseaza in mod nemijlocit cetatenii, dar ~i un bun formator 
de opinie. 
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Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, al consilierului local 
Adriana Gradinaru 

In temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul2001 cu privire Ia administratia publica 
!ocala, prin prisma acestui raport de activitate, aduc Ia cuno~tinta publicului larg, activitatea de 
consilier desfa~urata in Consiliul Local al Ora~ului Breaza, in perioada 30 iunie - 31 decembrie 
2016. 

Raportul pe care il prezint, este o parte a activitatii pe care am avut-o in calitate de 
reprezentant al comunitatii brezene .. 

Prin HCL nr. 92120.06.2016, a fost aprobata componenta comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Breaza. Am fost desemnata sa fac parte din Comisia nr. 1, , Comisia pentru 
prognoza, dezvoltare economico-sociala, bugf1f~t finanfe, administrarea domeniului public ~i 
privat, comerf ~i servicii" , comisie de baza ~i din Comisia nr. 5 , Coljlisia pentru invafamant, 

<YJ 
sanatate, cultura, protecfie sociala, protecfie copii, tineret ~~,sport", 

ACTIVIT A TEA IN CADRU,J;. ~QR,, ~SJ::rJJ,JJ~I I COMISII IN CALITATE DE 
REPREZE~i*AJ'C(f~siEIULUI''DOeAL 

Pe langa Corn.i~iile de sp~cialitate, am fost~lesa mefubru ~i imi des~or activitat~ in cateva 
comisii speciale, dupa cum urmeaza: , · .·. . .. , .• :. · ••• 

1) Consiliul de administratie (reprezentant al Consiliului Local al Ora~ului Breaza) cu 
atributiile aferente, in unitatea de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica 
Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Breaza, HCL nr. 1 05 I 28 iulie 20 16; 

2) Consiliul de administratie (reprezentant al Consiliului Local al Ora~ului Breaza) al 
Spitalului de Boli Pulmonare Breaza, HCL 106 I 28 iulie 2016, unde sunt pre~edintele 
Consiliului de Administratie; < ~v:e:m;:,, 

Am participat Ia toate ~edintele de consiliu pe administratie din• ~~drul Liceului Teoretic 
Aurel Vlaicu Breaza ~iSpitalului de Boli Pulmonate Breaza. ·· i't 

Activitatea mea in til.litate de Con~ilie~"Local"iti Ora~ului Breaza se grupeaza in doua 
categorii: . .•. . . .• 

I. Activitate in·did 
n. Activitaie ttf'ata · 

' :. ~'" . '•' 

In exercitarea mandafuluide consili~blocaitn,,perioada30~o6mJl.l2.2016, am desfa~u-
rat urmatoarele activitati: •.. . · · •·•·· J,· ·••· .· ~!: • <,f;;•: 

a) Din totalul de 13 ~edinte qrdiriare ~iextraof e, am partlq1pat Ia 6 ~edinte ordinare 
( mai putin in data de 24.06.2Ql§~;gand.am lipsit ll,1QPY~t)~il~'6 ~edinte extraordinare; 
b) Am participat Ia toate dezg~terile din cadrul>c'Omisiitor analizand pentru avizare toate 

proiectele de hotarari prezentate; ·. ·· · 
c) Am studiat toate informarile compartimentelor din aparatul Consiliului local, iar acolo 

unde am avut neclaritati am solicitat mai multe detalii; 
c) Am facut propuneri de imbunatatire a continutului proiectelor de hotarari, uneori chiar cu 

amendamente; 
d) Am fost intiatorul ~i coinitiatorul unor proiecte de hotarari pe care le voi prezenta mai jos; 
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e) In ~edintele Consiliului Local, Ia care am participat, mi-am exprimat votul favorabil pentru 
acele proiecte de hotarari menite sa conduca Ia o reala dezvoltare a ora~ului, pentru realizarea 
unor importante obiective de investitii, pentru sustinerea activitatilor din domeniul 
invatamantului, sanatatii, domeniile social, cultural ~i sportiv, dar ~i votul negativ, atunci cand 
am considerat ca se aduc prejudicii comunitatii locale; 

t) Am solicitat executivului diverse informatii cu privire Ia colectarea impozitelor ~i taxelor, 
executarea silita a datomicilor, obiective de investitii prin adrese inregistrate Ia registratura 
primariei ~i a consiliului local. La unele dintre ele am primit raspuns in termen legal, dar sunt ~i 
cateva exceptii in care nu am primit raspuns; .. 

g) Am prezentat in fata consiliului toate prtllemele stringente ridicate de catre cetateni cu 
ocazia deplasarilor pe care le-arn desfa~urat in teritoriu, pe strazi sustipand aceste probleme in 
~edintele de consiliu Ia capitolul DIV.E:RSE; · 

h) Am participat de cate ori an\ fost invitata Ia con$iliile de administratie de Ia Liceul 
Teoretic Aurel Vlaicu ~i de Ia Spitalul de Boli Pulmonare; 

i) Pe durata acestui inceput de manda vut o colaborare institutionala buna cu primarul 
ora~ului Breaza, Gheorghe Richel:i;~~1cl\*'\1' ·· " tacramioara Bran, . ~i cu toti 
colegii consilieri; · · · · 

Drepturil~ • cetatehilor~ :in general, §i ale celor defavorizati, in ;special, . stru:ea clateriala a 
populatiei, sistemul sanitar, salubrizarea ora§ului, ihteresul pentru "rezolvarea \lTIOr probleme 
sociale, reabilitarea strazilor, au constituit prioritati in interventiile ~i sustinerile m.ele in cadrul 
comisiilor ~i al Consiliului Local. 

INITL)..TIVE L'EGISLATIVE 
';~¥fJ:fft,' '" ' ,,-})<;fi'·,_; < 

In perioada 30 iunie ~) 1 decembrie 2016: 

- am initiat o s~rJ~ de proiecte <l~~hq;!a~i~e, am prop us ameq~~~ente san modificari 
ale unor proiecte de lilffirare, dopa cuitt4ur1Jie2lziit .. >.>:( · • .. 

1. Proiect d~ ho~~'1.1l'~iviml solicltare~;!mPla,dr,:: ,.9r.:indicatoare ilf~ie,te de orientare Ia 
intrarea ~i ie§~a ~~:u ;I,>''<' C~~~ull1j§i Fri81net,• • '. · • ~()rnponent¢'(~artiei'e ale ora~ului 
Breaza, - proiec(t@ma • pfu\aJ~U?t[ ea raspunsul • : · AD. )~; ....... · ........... · 

2. Proiect de; liotarnre •' n:vma: un;•m.;:vederea ii cursurilor de 
';)'c;. . <}.;:c· ' · >.'FJ?,,. ,,,.. ·•. . .. .. ;•.::;c'f:;;A{::•" ,, ... · · · u • 

specialitate de cafre ~ns,iJ!eriiJQ~ali,. a PQtlll!.. trianClat, - proi ,, ins, ca urmare a 
propunerii de perfectiC>n~t'e'in,,qa<JttilPci ... ..... §i nu·e~~; .. :: ?;(;·~;;~iff~·~ • · ·· 

3. Proie~t de hotarare,;,g~yl~d con~Nit~a une~;cO~Isii\~~i~~~'de ~al~~a ~i v~rificare burse 
~colare - prmect aprobat;~"lmttat,~~ ,~ll..bS(ilnnata ~~ S\lstm1lt de tott ,consthern locah; 

'"'''',':::::.:f~J>-~'; ., ' '<"'' 

impreuna en doamna co~silier Tonioara Dut~ii, ari:i fost coinitiator pentru urma
toarele proiecte de hotarare: 

1. Proiect de hotarare privind stabilireaunor masuri in vederea extinderii retelei de alimen
tare cu gaze naturale pe raza ora~ului Breaza- cartier Valea Tarsei, proiect aprobat; 

2. Proiect de hotarare privind demararea procedurii de ocupare a postului vacant de asistent 
medical din cadrul Compartimentului de asistenta medicala desfa~urata in unitatile de invatamant 
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- proiect amanat in luna noiembrie , reluat ~i aprobat in luna decembrie ca urmare a primirii 
raspunsului afirmativ din partea D.S.P. Prahova; 

impreuna cu domnul consilier local, Florin Cirtoaje ~i domni~oara viceprimar 
Alexandra Lacramioara Bran, am fost coinitiator pentru: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea instaHirii unui sistem video in punctele strategice 
ale ora~uluiu Breaza, judetul Prahova- proiect a pro bat; Ia rectificarea bugetara din 06.09.2016 
a fost alocata suma de 30.000 leica urmare a adresei formulata de catre consilierii locali Adriana 
Gradinaru ~i Florin Cirtoaje, inregistrata Ia Prirparia Ora~ului Breaza sub or. 9936/11.07.2016 
~i Ia Consiliul Local al Ora~ului Breaza sub~~( 105/11.07.2016 prin care am solicitat punerea 
cu celeritate in aplicare li·• prevederilor HCL nr.19 din 29.01.2015. ; 

impreuna cu consilierii P.N:t., am fost coinitiato~ pentru urmatoarele proiecte de 
hotarare: 

1. Proiect de hotarare privinq s~a~1Frea !l:I19T .tp~§!Jri in vederea extinderii rete lei de alimen
tare cu gaze naturale per~a ota$~lm:ttf~"""ean~tl:jului~ •;;;, proiect aproba,t; 

2. Proi~~~ de bQtarar~,. priviiiq~stabili~~a unor,rpasutiin ved~tea extl~Jqerii ret~l~i de alimen
tare cu gaze natul1lle pe raia ora~ului Breaza- cartler Fra$,inet, - pioiectaprobat;~2(: 

3. Proiect de hotarare: privind 1nregistrarea ~edint~Io,r CoQsiliuluH~~al al ota,.~ului Breaza 
~i difuzarea acestora in mediul online, precum ~i actualizarea Regulamentuluh5ti'VIp.d acredi
tarea ziari~tilor Ia Consiliul Local Breaza, aprobat pri HCL or. 70/2006 - proiect respihs; 

4. Proiect de hotarare privind desfiintarea postului de administrator public, aprobat prin 
HCL or. 100 I 2016- proiect respins; .. 

5. Proiect de hotarare privind inregistrali~ ~edintelor Consiliului Local al ora~ului Breaza 
~i difuzarea acestora ill mediul online, - pr~iect'aproHat; 

Interpelari: 

~edinta din 30.06.2016 
Am depys juramantul, ~i am participat Ia constituirea comisiilor de spt:cialitate; 

~edinta din~~s.o-Tf~oiJfi''... • :·:' .. · .•. · '· . ····rt·"·. 
• >'-.>-;>;.· .;·';~,.';•' 'T':'~}(~i,. < , • ,/ 

- Clanficafe reztbere: · ntt:actasoclere cu S.C. ~~ ... ~~~ ·~~~,,~~.t 
Clarific~r~J1ntd~mir · · · · · .·. · '' 'xtie;. ""'"'u~uiJ .· 

Ia 1 ianuarie panal~flri~I~trl . . . . ·. .. " 
Clarificare acord~e, .. bur~~ •. ;~goJare in' Vf'l11f'Tf'R• 

centre bugetare; . . .. . . :""''', :':? ·.. i 

Clarificare importanta RapotJ;j;tJulde evaluare 
Interpelare privind imple~e.~#u'ea :St~maarcteJ()rcteJ....:oJ1tf(~J 

VAT Breaza; · · · 

~edinta din 25.08.2016 

pe cumulat, de 

intre cele doua 

imobile vandute Ia licitatie; 
Managerial, Ia nivelul 

Clarificare declarare de catre persoanele juridice ~i fizice a spatiilor comerciale detinute 
in proprietate; 
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Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, al consilierului local 
Adriana Gradinaru 

Interpelare privind taxele propuse pentru inchiriere teren celor care doresc sa participe Ia 
targ. Am propus pentru ,zona A" taxa de 1000 lei in loc de 1500 lei, prevazuta in proiect. 
Propunerea a fost respinsa, dar a fost reluata ~i aprobata in 29.09.2016. 

~edinta din 06.09.2016 
Solicitare fonduri pentru efectuarea cursului de formare profesionala in domeniul 

,Resuscitare cardio-pulmonara Ia adult" pentru I 0 asistente ~i un medic, curs obligatoriu pentru 

acreditarea spitalului." ""' 
Solicitare modemizare retea apa, pentru §"fi.. Putna ~i Surde~ti nr. J 0 Ia 18; 

« ' 
~edinta din 29.09.2016 ::: .:: 

Clarificare necesitate angajarelli~Administrator public: ,,Administratorul public doar orga
nizeaza, coordoneaza ~i gestioneaza. Este personal contractual ~i nu functionar public ~i nu poate 
fi tras Ia raspundere". 

~edinta din 10.10.2016 . . 
Clarificarea drepturilor salariale prim{t~ de Spi~I~fde Boli Pulmonare de la c;asa de Sa-

natate ~i necesita~~ll mentinerii Spitalului; . v . , . . . . . . . . ... 

Solicitare~{~QJ1Sernnarii ca , neaprobar~a sumei de 161.000 lei primiti de Jlt Casa de 
Sanitate va crea probleme sociale pentru un numar de 68 de salariati care se vor afla in 
imposibilitat~a primirii drepturilor salariale" 

Clarificarea inregistrarii TVA-ului incasat caurmare a vanzarii terenului catre SC Lavitex 
SRL.; 

Clarificarea notiunii de obiect de invenug; .. . .. ·· .. 
Clarificare nece~ltate achizite servicii de consultanta juridica p~ntijl corectiile ±acute de 

Curtea de conturi la Fcm.durile Europene; ... . ·'" •. 
~edinta din 27.1Q~2016 .. ··•·.. .· ·"···. •5.>.ii' 
- Clarificare in(oc~ire cont de exeCU,ti~;:,contlil:de executie se inf~q~e~te pe cumulat, de 

Ia 1 ianuarie piina la fineletrimestnilui ." · · · 

Clarificare ex~cut~r~silil!; \•:::':;:.< . ..•. .• •• ... . . • . . . •.. ·.··.• . •• ·'"'"z:.,.,,, ••. : •• 
Clarificare decenu se·;p'(!~t~·tt:®sfonna ppstul.C01ltraCtual vacaiifm filiicfionar public. 

,Nu se poate trans,f<>~~ tin post contb:lctual in functionar pub1ic.p~sfut pa prev.ederile legale ~i 
Agentia National~ a ~Uilctiobariloi Publici nu permit ~~ cev~t?;,;~~feritor.la gradul postului 
debutant, insea~ni ,~,y#nit;~~·p~~~~iJ~.fa~~ltatii~';1~t~l~l~~p~r~#f1~;;;~si~·J;ihseamna ca are o 
anumita vechime, d~ci ~tgrad,yl;'ge,.)~~~tK~r~ .este if,Ittil. .• . . ' . . . . . . 

~edintadin 10.1~!201~ .. :. ····.· · ,;;(·.· .3.~].,"',<>>'< . "":i~,;;,,: 
- Clarificarea autonian;z8fiUa.SPl '~('SP2, 'n{'s~~S\llca/e' '~:1,1ecesar personalul care sa 

monitorizeze sistemul de pol'llp~e~ i .. z< . ·.. :;:".i;f'; .. i:':•i::•i; .. 
Clarificare contributie primarie ~i sponsorizare>sc Lavitex, pentru obiectivul Loc de 

joaca din Parcul central (in locul Mitu Chitu); 
Raspunsul domnului primar: sponsorizare 58.000 lei ~i aport primarie 40.000 lei. 

Clarificare mapa ~edinta, adresa de inaintare 14502/07.10.2016, proiect de hotarare, cu 
alunecarea de teren str. Poienitei. 

~edinta din 24.11.2016 
Amendament pentru mentinerea in anul 2017 a impozitelor ~i taxelor Ia nivelul celor din 

2016, avand in vedere indicele inflatiei ~i al preturilor de consum Ia 31.12.2015; 
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Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, al consilierului local 
Adriana Gradinaru 

Amendament privind prinderea cu celeritate in planul de investitii a zonelor care sunt 
urgenta zero ( strada Plaiului ~i Padurii) 

~edinta din 23.12.2016 
Interpelare privind aplicarea sentintei privind litigiul dintre Ora~ul Breaza ~i Comuna 

Cornu. 
La capitolul DIVERSE, am prezentat executivului ~i colegilor consilieri, problemele care 

mi-au fost sesizate de ditre cetateni cu ocazia intalnirilor pe care le-arn avut in teritoriu. Toate 
aceste probleme se regasesc consemnate in procesele-verbale ale ~edintelor de consiliu. 

In acest sens am sa prezint sintetizat cateva <Jifitre ele: 
a) Nemultumiri aleeetatenilor privind starea foarte proasta a upor drumuri precum: 
1. sesizarea dlui.Cobianu referit.oare Ia str. Oradia rupta din cauza

1

ma~inilor de mare tonaj. 
2. cand se da drumulla apa pe alfeasta strada. ~i 
Dl primar a oferit urmaorul raspuns: " Strada Oradiei a fost retacuta ~i ma~ina elevilor poate 

intra pe aceasta strada. In Nistore~ti.s~f~c Pf9b~C·nc!~.l?f~SiJll!~)a apa. 
b) Lamurire ,Procedurii:'!tfe acnizifie~e~t~Xpelftru1fontractarea serviciilor de informare 

TV pe canaleJe unui post deJeleyizhtne t~gional, te1p1en de depuilere aofet17lor'"*8.09:20 16. 
Dl primar a oferit unnaorulraspuhs: ;,Nu am· vrut sa .!le punem mu.~.~\l presil, h1J al}t incheiat 

contractul ~ile-am dat untennen de 3luni cu 20 milioarie':Iei .. Nu <;fed c~·m-afj.yaiutpe mine Ia 
acest post de televiziune." . · · · · · ··· ·· · · 

c) Resolicitare situatie executare silita "Serviciul Financiar sa prezinte situatia solicitata 
de noi, pentrll care le-arn transmis pe email ~i capatul de tabel (numarul somatiei, popririi sau a 
sechestrului. )" 

Problema a ramas in continuare nere~olvat~~;: . . 
d) Punerea in aplicare a HCL nr.l~~2015 §i:f.~·prinderea sumeinecesare Ia urmatoarea 

rectificare de buget; · ·• .... · · •·· · . • .. ·· ·· ...... . 
e) daca chio~culde'~nghetata de Ia int~ar¥ii'inparc are autorizape'de functionare; 
f) prezentarea ii toarelor info ""'!<;; . ; :.:i 
- planul ~i raportul ual al perfection '1ibnarilor publici din cadrul institutiei; 
- tipurile de.programe;. + . 

ben~C:r!~t~~:ci~e1~rT~~:~~~~r~~.·~:tJi··:il!~fration~~,.r1~~a~~~()~~~*~\.b~~·;de.·salariati care 

g) Daca s-a re~rt~tra(Ja'iQ ~luh; :,, . !irt ·· 
Pentru pui:ictele:.d, e, Y. iLg,c; dl".Pdmar a. ~ .. . .:~!;'La urmatoarea 

rectificare de buget'~e vof ". ~"bani ~tru a;c' .. niu·e8Aceamerelor·video. Chio~cul de 
inghetata are autorizaiie 4e 1ifu~tiqnare; .. ,~~eferitorf1aTcur~ur~)~ cf tionare acestea au fost 
cuprinse in rapoartele de~~~luax~at'e,)'fillictionarildf puh,lf~.i~·g~~ · . . . . · lui au reparat puntea ~i 
s-a pus pietri~ pana Ia stmaiq?rincipala.". <''' ; t?zi1i'·· .:·<·. ·.· .},;!(:··· 

Nu a fost prezentat pi~~ii[~i w;a.po~~l anuai;'~I:.p~rf~t!OJilrii functionarilor publici ~i 
tipurile de programe. . .,\?T ·· ··',.,·"''· 

II. ACTIVIT A TEA IN AFARA ~EDINTELOR DE CONSILIU LOCAL 

M-am deplasat in teritoriu ~i am incercat in limita competentelor mele sa rezolv cererile 
cetatenilor. 
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Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, al consilierului local 
Adriana Gradinaru 

In urma deplasarilor pe care le-arn avut am propus diverse solutii pentru modemizarea 
infrastructurii ora~ului ~i pentru o dezvoltare dit mai armonioasa, in concordanta cu tendintele 
europene in materie de urbanism, dar ~i in concordanta cu nevoile concrete ale ora~ului nostru. 

La intiilnirile pe care le-arn avut cu cetatenii orasului nostru am cautat solutii pentru 
'imbunatatirea permanenta a serviciilor pentru populatie: transportul in comun care lasa de dorit, 
alimentarea cu apa, canalizare, salubrizarea orasului si multe altele. Aceste solutii, impreuna cu 
doleantele cetatenilor le-arn adus Ia cuno~tinta personalului de specialitate din cadrul primariei, 
competent 'in aducerea Ia 'indeplinire a acestora. 

);.- Am solicitat primiriei sa includi pflista obiectivelor de investitii : 

1. Prin adresa din 13.07.2016, formulata 'in numele domnului Negotei Constantin Daniel, 
inregistrata Ia primarie sub nr.10136/lc:3.07.20l6 am solicit&!': 

• Aductiunea apei potabile pe stradutele, aleile ~i fundaturile adiacente strazilor principale; 
• Realizarea unui loc de joaca pe 
• Realizarea podetelpr"4~:ste'l.]'r·'' . ri~~~\afle%:~ccesului la gospodarii a 

autovehicolelor; ll'la~inilor de salvare ~i pompierk 
• Ecologizrea p!riiului T!rsa; 
Problema a ramasnerezolvata. 

2. Prin .adresa din 13.07.201, formulata 'impreuna cu doamna consilier Tonioa~a Dufoiu, 
'inregistrata Ia Consiliul Local sub nr.112/13.07.2016 am solicitat asigurarea accesului 
nediscriminatoriu al tuturor membrilor con1g~itijfii Ia serviciul de alimentare cu:apa ~i de 
canalizare, cartier Valea Tiirsei, solicit~:JriSotU~;;.J:!e tabelul cu semnaturile cetatenilor din 
zona. .. ·•·••·· ·~< ,;t,. •x:c· ,~r··.'·,, 

Initial s-a primit un,;raspuns evaziv, insliil:llteJ'i()r, . Ja rectificarile. bug~tare, au fost alocate 
sume pentru SF /PT; · · ., · 

lii~f; , .:~~!$\ .-;,~d8i -.A}f~~~:,,·· · .. ;:. .. ,;~_;dft~. / ", <: / 

3. Prin adresa'din 14.07.2016, inregistrata Ia pritnarie sub nf. 10206114.07;2016 ~i Ia 
consiliullocal, su\1~.1.!,J/l4.;.Q.I~~"QJ.~~~ s~!icitat: .. " ., . · ..•.•. · .. ,;, 

- asigura~a ,acc~~ulu!,,"'~discrful:Iiuit()duiai tyhlror nieJl1bdlo~~"':l'' .. serviciul de 

ali~ee~~~g~~a~~!lf~~~~~~ · · ·. ~~~~tocttitorii·str~i~~~1P~~·:L . 

4. Reabilitaiea .~;~;:."1!' i~ sesl\\"; • ~~\l:".~vpe strnda Cariere~ 
adresa inregistrata Ia priniari~f?'$i'·i:l~ h9 ..• nsiliul c;:loc~k ~"' ;rm~ >.1~8~,. '6.11.20 16, respectiv 
189115.11.2016; . ,, .. < • •• · . •. .;·'nW:~ "''i<.:~:s~~~l•;;,::· > ···.· 

Prin adresa nr. 189/dosaVIIII/2124.1L2016, CdnsifiulLocaFa:qt}municat ca solicitarea a fost 
inintata catre PFI-API pentru ~ fi pr!ns~in:lista de invc;Stitiipe :4ftul2017. 

5. Prin adresa din 22.11.2016 inregistratli la primarie ~i Ia consiliul local, sub nr.17239 din 
22.11.2016 respectiv 195/22.11.2016 am solicitat: 

Reabilitarea ~i asfaltarea strazilor Garii, Carierei, , Plaiului, Bucegi, Unirii, Armoniei ~i 
Surde~ti; 

Realizare retea apa ~i canal pentru strazile Putna de Ia nr 1 Ia 15 Surde~ti de Ia nr 10 Ia 
18, Rafacea, Drum Nou strlizi adiacente, Valea cu apa: 
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Raport de activitate 30.06- 31.12. 2016, al consilierului local 
Adriana Gradinaru 

Efectuarea studiilor de fezabilitate, geo ~i de impact, pentru aductiune apa ~i canal in 
cartierul Podu Corbului, solicitare adresta PFI -API ~i prin adresa inregistrta sub nr. 
1478111.10.2016 

Pana Ia data prezentei nu am primit niciun raspuns iar problema a ramas in continuare 
nerezolvata. 

6. M-am deplasat pe strada Plaiului, ~i in urma constatarilor din teren am inaintat in 
06.12.2016 adresa inregistrata Ia C.L. Breaza sub nr. 202 din 06.12.2016 ~i Ia UAT Breaza sub 
nr. 17774/06.12.2016 prin care am solicitat Rrevederea de fonduri in bugetul pentru anul 
2017 precum ~i in programul de investitii 20tiftJ>entru: 

1. lucrari de moderrdzare ~i acolo unde se i~pune, de reabilitare a strazilor: Plaiului, Padurii 
~i Paji~tei ca urgenta, O'' ; .. 

2. Realizarea cu celeritate a h.iJrarilor necesare de alimentare cu apa pentru locuitorii 
domiciliati pe strada Plaiului de Ia nr. 47 Ia 98 ~i eliminarea diferentelor dintre locuitorii din 
zona; ....... ' .... ·• .• 

3. Modemizarea .retelei. de apa'~l;;'•flflf~~+pefi!tlt?§fn£aif'Padttrii, de la intrarea !iin strada 
Plaiului; · :> ·· . . · · .. 

4. Realizarea studiu~pi de Jezabilitate ~i a prqiectului tehni9 p~yind ~emljarea drumului 
cuprins in pqqiut;u:~a Plaiului 75 ~i Plaiului 98 - familiile Fulg~.·tons1;antin Norocel, Fulga 
Gheorghe, Pulez Maria ~i Marin Nicolae. 

5. Sanctionarea constructorului pentru depozitarea pamantului, rezultat in urma sapaturilor, 
pe domeniul .public, conform OUG 195/2005 privind protectia mediului, care prevede , 
Obligatia de a nu degrada mediul prin depo,zitari necontrolate de deseuri de orice fel" ~i 
sanctiunea nerespectarii acesteia. .•. . 

7
: •. 

Pana Ia data prez!f'Jntei nu am prim it 'JliCitill::~~plltis, motiv pentru care am revenit cu o noua 
adresa in ianurie 2017. ·· <V · · 

''i~;r 

» Am formlJ,Jj)solicitare pentru;d .. 
': "~,,· ' .·> ~,<',(::;;'o~<i;;:, 

1. ReluareaH(:L 19/29!01.2015, suspendata prin HCL 33/26.02.2015 si 
conform prevederilor · 16• ,sc)JJ~)itarea 
prezentata prin a·l r:tresa '1nrle1ti 
respectiv 105/1 . 

<<' ,•,,: AAACA ~;f{' 

2. Dezinfectarel(.:fani~#ii Q~.;;p~. str:aaft::~rurnU1tmi':$O.U9i.tal1e':. aCiJ~~~~t;~~:· ~umele domnului 
Bucataru Petre dmnlciliat' in Breaza~ '3~;·.prirt a<!f~$~/inregistrata sub nr. 
14251104.10.2016. · · .•ttc.• · .n· 

Problema a ramas in ~onflnuare nereiolvatit'X; '!•.i;, :· .. ·. > .•. : " . 
- - - · ;>>0;>:-r::~:·.:·!<: :;·: :<-~-~/ -~;-

» In vederea implementarii IlCL nr. 118 /25~~S.2016, 151 I 27.10. 2016 ~i 166 I 
24.11.2016, respectiv intocmirea dosarelor,,dt? gaze, am xeroxat ~i distribuit cetatenilor din 
cartierele V alea Tarsei , Podu Corbului ~i Frasinet, formulare de cerere acces Ia gaze, achitate 
din indemnizatia mea de consilier. 
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Raport de activitate 30.06-31.12. 2016, al consilierului local 
Adriana Gradinaru 

PERFECTIONAREA PREGATIRII IN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE 
LOCALE (CURSURI DE PREGATIRE, FORMARE ~I PERFECTIONARE) 

In semestrul a II 2016, nu am participat Ia cursuri de formare sau de perfectionare, dar fac 
precizarea ca sunt absolvent al Academiei de Studii Economice Bucure~ti - promotia 1979 ~i 
masterand S.N.S.P.A - Facultatea de Administratie Publica- Managementul Sectorului Public -
promotia 2005 . 

ACTIVIT ATE ADMINISTRATIV A 

1. Am participat Ia toate actiunile organizate de executiv cu ocazia diferitelor sarbatori. 

2. In calitate de ales local mi-am depus Declratia de af~re ~i de interese in conformitate cu 
prevederile legale. 

Cu indemnizatia mea ·~e eonilii'Witilll >€(fii,.~ffi~§tnu·u 2016+: am comple.tat ,sustinerea 
urmatoarelor cheltuieli: · 

• Depul1ere coroane cu ocazia · Zilei dedicata pomepi:di eroilorn~~m~l~l ... (junie 20 16), 
Ziua armatei romane- 25octombrie ~i Ziua mttionala 1a Romaniei ·l decemb:de, la.cele patru 
monumente din ora~; . . .·. . .. 

• Xerox , Cereri" pentru intocmire Dosare extindere ~i racord gaze" distribuite in cartierele 
Valea Tirsei, · Podu Corbului ~i Frasinet. . • . 

• Premierea, cu apa ~i ciocolatl1, a echipei de hap.dbal fete, promotie 2003-2004:. 
• Acordarea a 15 ghiozdane cu ;.r~chizits:,:~colare, unor copii provenind din familii 

',;;~;;• • c n un'.'<•'' ' 

defavorizate; 
. . 

Consider cainca 4~lainceputul manda:. meJ4~~eales local mi-amdesta~urat activitatea in 
mod proactiv ~i cu bQil ciedintl1, preocu . · ·· ·· ·: ·• c; . 

- problemele?Coffiunitatii ~i ale ~e enilor ora~ului Breaza ; ·· 
solutionarea pro eloqi4!9ate de cetateni; 
sustiD;erea Pt9i Qe d~~¥9Itarea or~u ··· 
imbuiiltatir¢~. ····· T ,:;,,., utiwlui I 

profe$Jonal~ul 
unei mai bune e 

- "\,7:'->;"·', 

<;i;' 

Toata activitatea meas'f~'Cie$!l~l1iiiart; · Jlegif~i 
-.- "" ·~~>~~~;~rt_.·;~···----···;>~::~:·", w, 

' -~~::;;:? ' 

26.01.2017 

; ;,;,.; '";·, 
··;;.·, 
'<';f\, 

Consilier local 
Adriana G~ru 
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· ·u fqridy~i~u;optme; 
sul. cre~terii eficientei ~i 

• ea transparentei ~i a 




