
R A P O R T
privind starea economică, socială şi de mediu

a oraşului Breaza pentru anul 2019



În conformitate cu prevederile art.155 alin.(3) lit.a) din OUG nr.57/2019, privind 
Codul Administrativ, primarul prezintă Consiliului Local în primul trimestru al anului, un 
raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale.

Acest raport se constituie într-o comparație a datelor demografice, economice, 
sociale și culturale existente în anul 2018 cu cele din anul 2019.

Misiunea

Misiunea Primăriei Breaza este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității, pentru a rezolva problemele cetățenilor într-o 
manieră legală, transparență, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând furnizarea unor servicii la un înalt standard de 
calitate.

Viziunea

Primăria Breaza se va preocupa permanent în a continua eforturile de perfecționare și eficientizare a activităților desfășurate 
pentru realizarea unui model de administrare la nivel național și european.

Situată în lungul drumului E60 (DN1) și a căii ferate București-Brașov, Breaza este prima stațiune a Văii Prahovei, 
considerată ca o ,,poartăˮ în zona turistică prahoveană. Poziționarea sa pe coordonatele de 25°38' longitudine estica si 45°12' 
latitudine nordica. Datorită izolării de traficul rutier intens de pe Valea Prahovei, climei moderate, aerului unic in Romania, 
pitorescului asezarii, Breaza este considerata un Davos al Romaniei. 

Suprafața teritoriului administrativ este de 5.069 ha din care 2.166 ha reprezintă zona de intravilan.



Serviciul Implementare Proiecte, Achiziții Publice și Investiții

Întreaga localitate are o rețea stradală de cca.156 km, din care numai 82  km are o îmbrăcăminte cu asfalt, 
beton și pavaj din piatră cubică. 

În vederea rezolvării parțiale a acestei situații, încă din anul 2007 s-a demarat procedura implementării unui 
proiect care vizează modernizarea a 22 de străzi din diferite cartiere ale localității.  După realizarea proiectului finanțat prin 
POR din fonduri europene, buget de stat și buget local, la cei 35 km avuți până în anul 2014, s-a adăugat astfel, încă 17,20 km 
reabilitați și modernizați. În data de 24.09.2010 a fost semnat contractul de finanțare pentru suma de  48.209.259,08 lei, în 
anul 2011 s-au încheiat conform cerințelor contractului de finanțare contracte de lucrări, servicii de dirigenție, audit, 
management, publicitate. Lucrările au fost încheiate în luna octombrie 2016, proiectul aflându-se acum în faza de post-
implementare pe o perioadă de 5 ani, pentru finalizarea acestui obiectiv, a fost încheiat un contract de împrumut pe o perioadă 
de 15 ani, cu o valoare de 7.476.328,789 lei, având scadentă data de 22.05.2031.

Datorită lucrărilor de reabilitare și modernizare rețele de apă și canalizare neterminate (proiecte derulate de 
către SC Hidro Prahova SA prin Proiectul POS Mediu, sau proiect derulat de către UAT Oraș Breaza prin CNI SA și 
MDRAP) obiectivul de investiții derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ,,Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor de interes local în orașul Breaza”, în care sunt incluse un număr de 23 de străzi a suferit întârzieri. În cursul anului 
2018-2019, firma care a câștigat licitația lucrărilor rest de executat pentru aceste străzi a început lucrări de 
reabilitare/modernizare pe străzile: Armoniei, Tudor Vladimirescu, Bucegi, Plaiului, Dumbrava Roșie, Slb.Erou Mihai Opriș, 
Griviței, Națiunii, Unirii, Alexandru Ioan Cuza, realizându-se un procent de execuție de  15%, plăți efectuate în valoare de 
2.643.607,52 lei
.

În cursul anului 2019, au fost realizate lucrări de reparații și investiții după cum urmează:
1,,Alunecare de teren str.Plt.Rădulescu Punct Ailenei– executant S.C. Petro Construct SA , contract nr.12300/22.08.2018

-Ordin de începere 27.05.2019 – 3 luni execuție
-executant : SC Petro Construct SA – Florești, PH
-valoare ofertată/câștigătoare: 611.764,50 lei fără TVA + 116.235,26 lei TVA = 727.999,76 lei 
-la sfîrșitul anului 2019, respectiv 27.11.2019 s-au încheiat lucrările, realizându-se recepția la terminarea 

lucrărilor nr.18231/27.11.2019, cu o valoare finală de execuție de 484.980,73 lei fără TVA. Valoarea investiției totale este de 
642.085,46 lei cu TVA.



2,,Alunecare de teren str.Plt.Rădulescu Punct Nanu– executant S.C. Petro Construct SA , contract nr.12300/22.08.2018
-Ordin de începere 27.05.2019 – 3 luni execuție
-executant : SC Petro Construct SA – Florești, PH
-valoare ofertată/câștigătoare: 832.533,48 lei fără TVA + 158.181,36 lei TVA = 990.714,84 lei 
-la sfîrșitul anului 2019, respectiv 27.11.2019 s-au încheiat lucrările, realizându-se recepția la terminarea lucrărilor nr.18231/
27.11.2019, cu o valoare finală de execuție de 641.558,04 lei fără TVA. Valoarea investiției totale este de 822.522,86 lei cu TVA.
3. ,,Alunecare de teren str.Frunzelor – executant S.C. Roni Civil Interoute SRL, contract nr.12299/22.08.2018
-Ordin de începere 9666/ 26.06.2019 – 2 luni execuție
-executant : SC Roni Civil Interoute SRL 
-valoare ofertată/câștigătoare: 405.392,12 lei fără TVA + 77.024,50 lei TVA = 482.416,62 lei 
-la sfîrșitul anului 2019, respectiv 19.12.2019 s-au încheiat lucrările, executantul anunțând acest lucru prin adresa nr.19730/
19.12.2019. Valoare investiției până la sfârșitul anului este de 406.515,21 lei cu TVA. Urmează să se realizeze recepția lucrărilor.
4,,Alunecare de teren str.Orizontului– executant S.C. Petro Construct SA , contract nr.16995/06.11.2019
-Ordin de începere nr.18744/05.12.2019 – 2 luni execuție
-executant : SC Petro Construct SA – Florești, PH
-valoare ofertată/câștigătoare 1.692.022,78 lei fără TVA + 321.484,33 lei TVA = 2.013.507,11 lei 
5,,Alunecare de teren str.Ștefan cel Mare –punct Stanciu– executant SC Pikanore SRL, contract nr.16706/01.11.2019
-Ordin de începere 2020– 2 luni execuție
-executant : SC Pikanore SRL
-valoare ofertată/câștigătoare: 1.093.757,12 lei fără TVA + 207.813,85 lei TVA = 1.301.570,97 lei 
6. Pentru 2 loturi de alunecări, respectiv Str.Libertății și Colinei – punct Jipa, la acest moment suntem la faza de evaluare 
oferte. Firma care a depus oferte pentru aceste loturi este SC Petro Construct SA.
7. pentru celelalte 8 loturi de alunecări de teren, suntem la acest moment în faza de solicitare avize și autorizații de 
construire
-Valoarea plăților efectuate pentru serviciile/avizele/lucrările la data de 31.12.2019 este de 4.014.876,58 lei, din total valoare
transferată conform HG nr.975/21.12.2016 de 12.869.000 lei.
8.Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orașul Breaza – PNDL –
-executant: SC Roni Civil Interoute SRL
-până la 31.12.2019, lucrări executate în valoare de 2.003.000 lei cu TVA, reprezentând 15 % din valoarea contractului de lucrări
9.Lucrări de întreținere drumuri prin plombări realizate în anul 2019 pe următoarele străzi: Republicii, Libertății, Ocinei, 
30 Decembrie, valoarea reparațiilor 38.520,30 lei, executant TBT Maf Invest SRL
10. Reparații prin asfaltare str.Victoriei, Caraiman, Aleea Parcului – I tronson, Fdt.Liliacului – I tronson, Eternității, Gen. 
Ion Manolescu.- contract nr.18176/27.11.2019, executant SC Strabenbau Logistic SRL 
-valoarea contractului 215.912 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 41.023,28 lei , terminarea lucrărilor 2020



11. Modernizare și reabilitare B-dul Eroilor – asfaltare și realizare iluminat public stradal subteran 

A. Asfaltare – SC Pikanore SRL – SC Toges Serv SRL, contract nr.12837/27.08.2019, valoare contract 822.081,17 lei inclusiv 
TVA

-Ordin de începere nr.17842/21.11.2019 – 3 luni de execuție;

-Valoare lucrări executate în 2019 de 290.220,07 lei cu TVA; - 261.198 lei achitați din bugetul Consiliului Județean prin asociere.

B. Iluminat stradal subteran – SC General MEEL Electic SRL

-Ordin de începere proiectare nr.13786/13.09.2019 – 1 lună de execuție; valoare contract 188.693,17 lei, inclusiv TVA;

-Proiectare realizată, autorizație de construire emisă;

-Începere lucrări efective 2020.

12. Amenajare ,,Groapă„ (terasare și execuție rigole de scurgere) Parc Brâncoveanu, oraș Breaza

-Executant SC Gebo Construct SRL, contract nr.11658/01.08.2019, 100 de zile de execuție;

-Valoare contract 709.084,45 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 134.726,05 lei;

-Valoare decontată în anul 2019 – 464.186,95 lei inclusiv TVA, din care, din bugetul Consiliului Județean 300.000 lei – asociere.

13. Loc de joacă pentru copii Parc Brâncoveanu

Execuție Loc de joacă – SC Lavitex Prod SRL – contract nr.17589/18.11.2019, 30 de zile lucrătoare

-valoare echipamente și lucrări, 256.811,56 lei fără TVA, TVA în valoare de 48.794,20 lei;

Execuție racordare rețea electrică  - SC General MEEL Electic SRL – contract nr.16951/06.11.2019, 1 lună execuție

-valoare contract 41.851,62 lei fără TVA, 7.951,81 lei TVA

Terminarea lucrărilor în anul 2020 

14. Locuri de joacă pentru copii în cartierele Valea Târsei și Podu-Vadului

-Executant SC Lavitex Prod SRL – contract nr.13815/13.09.2019

-Valoare lucrări : 109.238 lei



Asocieri, parteneriate, surse de finanțare

În vederea accesării de fonduri europene nerambursabile pentru servicii de utilitate publică, la nivelul județului s-au 
contituit asociații de dezvoltare inetrcomunitară, la care a aderat și orașul Breaza. 

Astfel, până la această dată, există parteneriate încheiate pentru managementul apei și pentru managementul 
deșeurilor, parteneriate care deja au încheiat contracte de finanțare din fonduri europene, o parte dintre acestea au fost 
finalizate, o altă parte se află încă în perioada de implementare. 

POS Mediu este cel mai important program de finanțare a infrastructurii orășenești de mediu și continuă investițiile 
din perioada de pre-aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. (PHARE, ISPA și SAPARD).

În baza HCL nr.16/26.02.2009, orașul Breaza împreună cu alte unități administrativ teritoriale și Consiliul Județean 
Prahova, face parte din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru managementul deșeurilor -
Prahovaˮ pertenriat prin care se derulează proiectul ,,Managementul deșeurilor în județul Prahova”, cu o valoare de 35 milioane 
de euro, tot din sursa de finanțare POS Mediu.

Prin realizarea celor două proiecte se dorește ca o parte din indicatorii de mediu ceruți de directivele europene să fie 
realizați în proporție de peste 90% în localitățile județului, să avem o infrastructură europeană, să îmbunătățim condițiile de 
viață pentru populație.

Pentru că la realizarea proiectului de modernizare și reabilitare sistem de canalizare și apă POS Mediu au fost câteva 
omisiuni, orașul Breaza a realizat un studiu de fezabilitate pentru execuția de la bugetul de stat/împumut al statului român la 
Banca de Dezvoltare Comunitară Europeană/buget local, a unui obiectiv de investiții care să cuprindă în parte, acele omisiuni. 

Pentru perioada de finanțare 2014-2020, Consiliul Județean Prahova și ADI ,,Parteneriatul pentru managementul apei 
-Prahova”au încheiat un contract de finanțare prin care se dorește reabilitarea sistemului de rețea de apă. În cadrul acestui 
obiectiv este inclus orașul nostru cu o lungime de 30 km de reabilitare rețea de apă.
Orașul Breaza beneficiază de finanțări de la MDRAP, pentru realizarea următoarelor proiecte:

1. ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de 
epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori“, subproiect ,,Reabilitare și extindere rețea de 
distribuție apă, reabilitare și extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Breaza, județul Prahova“. În cadrul acestui 
proiect sunt incluse aproximativ 50 de străzi, pentru reabilitare/extindere rețea apă și canal, se derulează prin Compania de 
Investiții – CNI SA, cea care a realizat și achiziționarea lucrărilor de realizare PT și execuție. Firma SC Lor Instal, executantul 
lucrărilor se află la acest moment în insolvență, fapt care a dus la blocarea proiectului. Până la acest moment, s-au realizat 
lucrări în proporție de 65%. La acest moment, din răspunsul la adresa noastră prin care solicitam date despre acest obiectiv, 
este că, în urma licitației de realizare servicii de proiectare, se vor continua lucrările pentru acest proiect în anul 2020. 

2. ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Așezământului Cultural ,,Ion Manolescu“ este un alt proiect derulat de către 
MDRAP prin Compania Națională de Investiții – CNI SA. În anul 2018 a fost executată o exepertiză tehnică pentru continuarea 
lucrărilor, iar în anul 2019 a fost avizat în CTE –ul MDRAP SF-ul pentru continuarea lucrărilor, lucrări ce vor începe în anul 
2020.



LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU - CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE 
DE LOCUINȚE care aparțin de Asociația de Proprietari Nr.4 din Breaza

Odată cu intrarea României în Comunitatea Europeană, am fost obligați să ne aliniem și noi la cerințele Uniunii Europene, 
astfel, OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a 
Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice la utilizatorii finali și stabilirea unei ținte naționale economiile de energie, sunt legile care impun promovarea de 
programe integrate de eficiență energetică.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminstrației Publice pune în aplicare politicile Guvernului României în domeniul 
energiei, respectiv de creștere a eficienței energetice cu 20% și de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul 
anului 2020 prin ,,Programul național mutianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe”, conform OUG 
nr.18/2009, modificată și completată cu OUG nr.63/2012, realizat în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe are ca efecte reducerea costurilor cu întreținerea, 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, creșterea independenței energetice, 
prin reducerea consumului de combustibil utilizat.

Se dorește deasemenea, ca prin realizarea acestui proiect să se îmbunătățească aspectul urbanistic al localității.
Realizarea acestui proiect va susține creșterea economică și contracararea efectelor negative pe care criza financiară 

internațională actuală le poate avea asupra sectorului energetic și al construcțiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice 
naționale.

Proiectul pe care dorim să-l realizăm se încadrează în programul local privind creșterea performanței energetice la blocurile 
de locuințe, aprobat de Consiliul Local al orașului Breaza prin HCL nr.24/24.03.2013, hotărâre actualizată prin HCL prin  
nr.21/28.02.2014. Prin proiect nu se va modifica specificul urbanistic al localității Breaza, zonă specifică de deal și se va 
menține aspectul arhitectural original al blocurilor.

În prezent, s-au executat lucrări în proporție de 100% la 3 blocuri din cele 10 solicitate spre finanțare. Ritmul lucrărilor 
este dat de semnarea contractului de finanțare pentru fiecare an în parte, de sumele strânse de către Asociația de locatari, precum și 
de posibilitatea achitării sumelor aferente bugetului local.



La data de 13.11.2014 s-a încheiat Contractul de Finanțare nr. 4247 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice ca AMPOR și Autoritatea Națională pentru Turism ca OI POR, contract prin care, UAT oraș Breaza a fost finanțat din 
fonduri europene nerambursabile pentru realizarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică. La data de 14.12.2015
proiectul a fost finalizat cu succes, suntem în perioada de post-implememtare  pentru o perioadă de 5 ani.

Obiectivele generale 
Obiectivul general al proiectului il reprezinta creșterea numărului de turiști, prin creșterea nivelului de cunoaștere a 

atracțiilor turistice din Breaza și prin crearea unei imagini unice și pozitive privind oferta turistică a zonei, revigorarea turismului 
în orașul Breaza prin promovarea resurselor naturale și antropice locale către publicul țintă. 

Având ca obiectiv exploatarea eficientă a potențialului turistic din zonă, dezvoltarea și consolidarea diferitelor forme de 
manifestare a turismului, creșterea nivelului lor de cunoaștere, atât în țară, cât și în străinătate, prezentul proiect contribuie la 
dezvoltarea turismului sustenabil, la creșterea numărului de turiști și al cazărilor în orașul Breaza.

Scopul proiectului – creșterea numărului de turiști în Breaza – se dorește a fi atins prin construirea unui Centru de Informare 
și Promovare Turistică la nivelul orașului și prin crearea unui web site pentru promovarea produselor turistice la nivel zonal/ 
regional/ național.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :
-Creșterea numărului de turiști din oraș (se urmărește o creștere anuală de minim 2%);
-Creșterea gradului de informare a turiștilor și operatorilor din domeniul turismului cu peste 25%;
-Crearea a 2 locuri de muncă în domeniul turismului – permanente, cu normă întreagă/full-time, pe perioadă nedeterminată.
-Îmbunătățirea calității experienței turistice-obținerea unui standard înalt de furnizare de servicii de turism, prin crearea unui 

inventar de îmbunătățiri dorite la nivel public și privat pentru a asigura servicii eficiente pentru turiști sau pentru a spori experiența 
turistică;

-Îmbunătățirea accesibilității spațiale și financiare a vizitatorilor – creșterea rolului socio-economic și a potențialului 
orașului Breaza printr-o abordare policentrică, în vederea stimulării unei dezvoltări durabile, utilizând mijloace moderne de 
promovare a zonei ca destinație turistică națională și europeană de excelență;

-Promovarea orașului Breaza ca destinație de turism montan, drumeții, de odihnă; turism științific și de cunoaștere, turism 
sportiv și de agrement, cultural și ecumenic, de business/afaceri, balnear – asigurarea unui nivel maxim de expunere pentru orașul 
Breaza și pentru avantajele sale turistice, prin promovarea obiectivelor turistice și a practicării activităților care pun în valoare 
componente ale mediului natural și antropic. 



Creșterea fluxului turistic în orașul Breaza a fost realizat prin:

A.Promovare media

-actualizarea permanentă a informațiilor de pe site-ul CNIPT Breaza și promovarea link-urilor pe facebook sau 
diverse bloguri de specialitate. În anul 2019 s-au înregistrat un număr de 21.366 de vizitatori ai site-ului www.infoturismbreaza.ro

-prezența pe marile portaluri de site-uri de specialitate : www.infotravelromania.ro, www.romaniaturistica.ro, 
www.visitprahova.ro, www.asociatiaturismprahova.ro

-prezența și afilierea la comunitățile de cicloturism și drumeții în natură, aeoterapie;

-furnizarea în permanență de informații către Ministerul Turismului, fapt ce a contribuit la apariția CNIPT Breaza în 
toate materialele furnizate la nivel național de către minister, în ghidul CNIPT-ului și în newsletter-ele transmise periodic de 
aceștia;

-crearea, întreținerea și actualizarea pemanentă a paginii de facebook a CNIPT , unde se înregistrează o creștere 
continuă a celor care ne urmăresc, inițierea a două noi rubrici: ,,Hai hui prin împrejurimile Brezei„ și ,,Oameni de seamă în cultura 
brezeană„;

-crearea de evenimente în rețelele de social media;

-comunicate de presă preluate de agerpress și publicațiile de profil;

-parteneriat cu Asociația ,,Călător prin România„ în vederea montării de plăcuțe cu QR coduri pe obiectivele 
turistice;

-interviuri și apariții TV.

B.Promovarea în cadrul principalelor evenimente de interes pentru turiști

-participarea la târguri și evenimente specifice pieței turistice din România;

-prezentarea ofertei de cazare principalelor agenții de turism care se ocupă de incoming (flux turiști străini);

-susținerea cu informații și materiale publicitare a școlilor din Breaza cu ocazia diferitelor evenimente educaționale;

-acordarea de interviuri televizate în cadrul acțiunilor sus menționate.

C.Organizarea de evenimente pe plan local și participarea în calitate de colaboratori. Mediatizarea acestora în presa scrisă, online 
și la TV.

D.Identificarea și dezvoltarea de noi oportunități de petrecere a timpului liber.

-drumeții de grup;

-dezvoltarea turismului pastoral, promovarea stânelor turistice;

-actualizarea circuitelor culturale existente și promovarea lor;



-identificarea caselor cu arhitectură de valoare;

-concerte, festivaluri culturale;

-transmiterea tuturor acestor informații către platforma www.travelinromania.ro.

E.Training și consiliere:

-unitățile de cazare au fost consiliate și îndrumate să lucreze cu agențiile de turism, astfel se creează un mediu 
profesionist de lucru din care toți jucătorii au de câștigat;

-prezentarea ofertelor pensiunilor și hotelurilor agențiilor de turism, facilitând noi colaborări între aceștia;

-în permanență, operatorii economici de turism au fost informați de schimbările  legislative din turism, de 
evenimentele desfășurate, dar și cu privire la oportunitățile de colaborare cu diferite foruri sau parteneri;

-consilierea operatorilor turistici cu privire la clasificarea/reclasificarea structurilor de cazare/masă;â

-informarea unităților de cazare din Breaza cu privire la activitățile conexe cu turismul nou apărute în Breaza sau 
prin împrejurimi.

F.Implicarea comunității locale în activitățile CNIPT

-lecții de geografie turistică la sediul CNIPT;

-organizarea de drumeții în Breaza, cu elevii Liceului Aurel Vlaicu în săptămâna ,,Școala altfel„;

-implicarea tinerilor și a elevilor în acțiuni de voluntariat;

-implicarea cetățenilor în organizare evenimentelor.

Creșterea motivației turiștilor de a reveni în stațiunea Breaza

-punerea în evidență a proprietăților de excepție ale aerului de Breaza și faptul că nu există deloc industrie poluantă, 
prin efectuarea analizei aerului și a afișării parametrilor rezultați la intrările în oraș (indicator propus în planul nostru, dar 
nerealizat din cauza lipsei fondurilor);

-identificarea și configurarea de noi trasee de drumeție și cicloturism, re-marcarea celor existente;

-premii la concursurile organizate de noi pe facebook, sau la tombole de la Târguri, constând în vouvhere de servicii 
turistice repetitive în Breaza;

-continuitate și regularitate în organizarea evenimentelor;

-atragerea unor noi parteneri.



Urbanism și amenajarea teritorială ( dezvoltarea zonelor comerciale, rezidențiale)

Începând din anul 1990, orașul Breaza s-a dezvoltat pe orizontală prin construire de imobile  și case de 
vacanță care a necesitat și extinderea intravilanului localității. În felul acesta a sporit densitatea construcțiilor prin ocuparea unor 
suprafețe de teren nu numai în zona de platou a localității, ci și pe pantele dealurilor înconjurătoare, în cartierele limitrofe, acolo 
unde avantajul unor panorame deschise către spațiul montan le-a acordat acea liniște și aerul curat dorit.

În anul 2019 prin Compartimentul  Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului s-a emisu un număr de 160 autorizații de construire, astfel:
-17 locuințe noi;
-8 extinderi locuințe;
-7 anexe gospodărești;
-7 modificări documentație tehnică și continuare lucrări autorizate;
-5 împrejmuiri;
-1 spațiu comercial;
-1 amenajare locuri de joacă pentru copii;
-2 modernizări și amenajare teren sport - ,,Groapă„ Parc Brâncoveanu;
-40 branșamente la rețeaua electrică;
-28 branșamente la rețeaua de gaze;
-2 extinderi conductă gaze și branșament;
-3 reabilitări conductă distribuție gaze naturale cu conducta MP; 
-29 branșamente la rețea de apă;
-1 deviere traseu conductă de gaze;
-2 modernizări și reabilitări de drumuri;
-7 refaceri străzi afectate de alunecare de teren.



Pentru anul 2019, Consiliul local al oraşului Breaza a avut propus un program de venituri şi cheltuieli pentru bugetul local în
sumă de 42.217.370 lei realizându-se la partea de venituri suma de 27.093.013 lei  realizare în procent de 64,18 %.

Veniturile, în sumă de 27.093.013 lei, s-au realizat astfel:
-sume defalcate din TVA: 13.835.898    lei;
-cote defalcate din impozitul pe venit: 4.929.204    lei;
-sponsorizări: - lei;
-subvenţii de la bugetul de stat: 1.655.414    lei;
-venituri proprii: 6.672.497    lei;

Pe categorii de cheltuieli, realizările se prezintă astfel : 

NR crt.Denumire indicatori Prevederi anuale Realizari efective Procent realizare %
1 Cheltuieli de personal(salarii) 11.968.250 11.339.366 94,75
2 Cheltuieli materiale si servicii 19.258.960 6.941.809 36,04
3 Dobanzi bancare 544.000 479.424 88,13
4 Transferuri curente(subventii) 2.432.200 2.108.954 86,71
5 Ajutor social+indemnizații handicap 2.391.000   2.293.994 95,94
6 Alte cheltuieli

(burse elevi,transfer invat.) 432.000 425.077 98,40
7 Investitii 12.743.021 2.897.431 22,74
8   Fond de rezervă 300.000 - -
9 Rambursari credite 1.104.800 1.090.293 98,69
10 Proiecte cu finantare din fd externe neramb    - - -
11 Incasari venituri anii precedenti -195.463                                 - 195.463                       100
12 Finanțări culte 100.000 100.000 100

TOTAL 51.078.770 27.480.885                             53,80

Serviciul Financiar – Contabil Programul de venituri și cheltuieli pe anul 2019



Cheltuieli de investiCheltuieli de investiţţiiii
Din bugetul local , bugetul de stat s-au efectuat cheltuieli de investiţii în sumă de 2.763,71 mii lei  şi constau în :

mii lei
Cap.51.02 45,51

C.Alte cheltuieli de investitii
-Calculatoare – server 11,37
-Multifuncțională           2,58
-Container de locuit         16,56
-Poartă sculptată 15

Cap.66.02 75,34
C.Alte cheltuieli de investiții
-Analizor automat hematologie 20 parametrii 41,65
-Defibrilator 15,47
-Spirometru 11,60
-Electrocardigraf E12 A, 12 canale touchscreen 6,62

Cap.67.02 589,77
B.Lucrări noi       478,80
-Amenajare Groapă Parc Brâncoveanu 478,80
C.Alte cheltuieli de investiții         23,88
-Loc de joacă pentru copii Parc Brâncoveanu, PT, taxe, avize, lucrare                   1,73
-Loc de joacă pentru copii Podu-Vadului         54,62
-Loc de joacă pentru copii Drum Nou 54,62
Cap.70.02 272,22
A.Lucrări în continuare 112,35
-Reabilitare și moderniz.sist.de apă și canaliz.în jud.Prahova        49,55
-Creșterea performanței energetice la blocuri de locuințe or.Breaza 62,80



C.Alte cheltuieli de investiții 159,87
-Modernizare iluminat festiv 38,62
-Iluminat festiv 49,83
-Tocator de crengi 11,20
-Iluminat stradal B-dul Eroilor 2,58
-Grup pompare str.Caraiman și container suprateran 57,64
Cap.84.02 1780,87
A.Lucrari in continuare 1135,54
--Modernizare și reabilitare drumuri de interes local                                             1135,54
B.Lucrări noi   307,91                            
-Lucrări modernizare B-dul Eroilor 307,91
C.Alte cheltuieli 337,42
-Realizare PUG 34,99
-Achiziție teren Drum Nou 14,80
-Autospecială PSI                                  160,65   
-Autoutilitare second-hand     46,28
-Placă compactoare cu rezervor de apă 3,93
-Ciocan rotopercutor       4,49
-Compresor cu aer       6,00
-Plug deszăpezire 20,23
-Cilindru compactor cu vibrație second-hand 46,05



Activitati privind prestatii sociale si servicii sociale primare efectuate in cursul anului 
2019:

• Număr asistenţi personali pentru persoanele încadrate în gradul de handicap Grav – în medie 90 persoane / lună;
• Număr indemnizaţii pentru persoanele cu handicap – în medie 138/lună;
• Alocaţii de stat cf. Legii nr.61/1993, republicată –80 dosare;
• Indemnizaţii crestere copil până la 1 an, 2ani, 3ani, conform OUG111/2010, modificată şi completată - 120 dosare;
• Alocaţia de susţinere a familiei, conform Legii nr.277/2010, modificată şi completată - 26 dosare ;
• Ajutoare încălzire cu gaze naturale conform OUG 70/2011 - 36 dosare;
• Ajutoare încălzire cu lemne conform OUG 70/2011 - 12 dosare;
• Ajutoare încălzire cu energie electrică conform OUG 70/2011 - 2 dosare;
• Ajutoare sociale conform Legii nr.416/2001, republicată – 24 dosare 
• Ajutoare înmormântare acordate conform Legii nr.416/2001, republicată – 2 dosare;
• Ajutoare de urgenţă acordate conform Legii nr.416/2001, republicată - 19 dosare în sumă totală de 29.200 lei;
• Ajutoare încălzire cu lemne conform Legii nr.416/2001, republicată - 13 dosare  cu o sumă totală de 3.770 lei;
• Anchete sociale efectuate la domiciliu (din oficiu, la soliciatrea unor organe de stat şi la cerere) - 600 anchete sociale;
• Anchete sociale privind stabilire curatelă – 30 dosare;
• Anchete sociale pentru acordare, modificare sau menţinere în plată a ajutorului social, conform Legii nr.416/2001, republicată - 50 dosare;
• Anchete sociale pentru acordare , modificare şi menţinere îm plată a locaţiei de suţinere a familiei conform Legii nr.277/2010 -52 dosare;
• Anchete sociale privind verificarea asistenţilor personali, conform Legii nr.448/2006, republicată - 90 dosare;
• Anchete sociale pentru încadrarea în grad de handicap-( dosare noi) conform Legii nr.448/2006, republicată – 101 dosare;
• Anchete sociale pentru persoanele cu handicap-(de revizie) conform Legii nr.448/2006, republicată - 110 dosare
• Anchete sociale efectuate la solicitarea diverselor instituţii(Judecătorie, Poliţie, Direcţia pentru protecţia copilului, etc.)            - 180 dosare;
• Reactualizarea dosarelor pentru persoane cu handicap sau persoanelor care au în întreţinere copii cu handicap până la vârsta de 7 ani - 4 

dosare;
• Acordare legitimaţii de parcare gratuită persoanelor cu handicap grav şi accentuat( la solicitare) - 12 legitimaţii;
• Număr dosare beneficiari stimulent educaţional cf. Legii nr.248/2015- 8 dosare;
• Număr dosare copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate cf. HG nr.691/2015- 106 dosare;
• Număr dosare locuinţe sociale cf HCL 9/2016 – 4 dosare;
• Distribuire ajutoare alimentare POAD 2015-2016- zero ;
• Număr dosare copii cu handicap – 42 dosare;
• Număr contracte încheiate cu familia copilului cu handicap – 17 contracte;
• Număr rapoarte monitorizare copii cu handicap – 84 rapoarte.



Serviciul Situații de Urgențe și Mediu

Monitorizarea calităţii solurilor
Acţiuni întreprinse pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor.
Pentru reconstrucţia terenurilor degradate, Primăria Breaza a fost început în anul 2017 obiectivul de investiții ,,Refacere 
0,635 km de străzi – afectate de alunecări de teren“ și Consolidare versant pentru punere în siguranță Str.Libertății și 
refacere str.Libertății, 1,5 ha, lucrări de refaceri străzi pentru care au fost primiți prin HG nr.975/21.12.2016 12.869 mii lei. 
Până la finele anului 201 au fost realizate cu recepție la terminarea lucrărilor 4 puncte de alunecare (Ștefan cel Mare –
punct Ilaș, Poieniței –punct Dedu, Plt.Rădulesc – punct Ailenei și Punct Nanu), 1 alunecare de pe str.Frunzelor este în curs 
de recepție, iar un număr de alte 2 puncte au fost licitate și sunt încheiate contractele de lucrări (Str.Ștefan cel Mare – punct 
Stanciu și Orizontului – punct Bran),  2 alunecări sunt în verificare documentație pentru afisșare în SICAP (Str. Libertății –
punct Necula și str.Colinei – punct Jipa) iar pentru celelalte 8 puncte ne aflăm în diferite stadii de avizare/autorizare.  

Deșeuri
Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale Primăria Breaza are concesionat serviciul de salubrizare societăţii SC Floricon Salub

Câmpina, pe raza oraşului neexistând instalaţii de tratare si valorificare a deşeurilor de orice fel.
Deşeurile provenite de la agentii economici şi populaţie sunt transportate la rampa ecologică atestată.
În anul 2018 pe raza localităţii au fost colectate de la populaţie urmare desfăşurării campaniei “Marea Debarasare” aproximativ

2.027 kg de deşeuri electrice şi electronice.

Alti indicatori ai serviciului de salubrizare:
1. Nr. contracte incheiate pe categorii de utilizatori/nr.total utilizatori:

- populatie 7648 persoane, 4165 contracte;
- agenti economici = 182 contracte;
- institutii publice = 8 contracte.

2. Capacitatea totala a recipientilor de colectare (mc) defalcata pe tipuri de recipient si volum (asigurate de SC Floricon Salub SRL in anul 
2019):
- eurocontainere (1,1 mc) – 15 buc;
- containere (4 mc) – 7 buc;



Cantitatea totală de deseurilor menjere colectate ( t ): 5024,082
OraOraşşulul BreazaBreaza nunu are un are un locloc specialspecial amenajatamenajat pentrupentru depozitareadepozitarea dedeşşeuriloreurilor rezultaterezultate dindin construcconstrucţţiiii şşii

desfiindesfiinţţăriări, , eliminareaeliminarea acestoraacestora făcândufăcându--se se tottot prinprin intermediulintermediul operatoruluioperatorului de de salubrizaresalubrizare carecare este este autorizatautorizat săsă ridiceridice si si sasa
transporte transporte acesteaceste tipuritipuri de de dedeşşeurieuri..
Localitatea Cantităţi de deşeuri depozitate t/an
____________________________________________________________________________________________________

Anul 2018 Anul 2019
Breaza 4365,788 4867,381
Volumul total al deseurilor menajere colectate selectiv: Volumul total al deseurilor menajere colectate selectiv: 147,701 tone 147,701 tone 

ÎÎn anul 20n anul 201199 ss--a continuata continuat colaborcolaborarea cu area cu dintre Primăria Breaza dintre Primăria Breaza ,SC Floricon Salub SRL Câmpina  ,SC Floricon Salub SRL Câmpina  şşi SC Ecoi SC Eco--Rom Rom 
Ambalaje BucureAmbalaje Bucureşştiti. P. Pe raza localităe raza localitățții Breaza sunt amplasate un număr de ii Breaza sunt amplasate un număr de 17 eurocontainere (7 pentru hârtie, 7 pentru PET17 eurocontainere (7 pentru hârtie, 7 pentru PETșși i 
3 p3 pentru sticlăentru sticlă)) pentru colectarea selectivă a de pentru colectarea selectivă a deşşeurilor de la populaeurilor de la populaţţie. ie. ToateToate acesteaceste containerecontainere au au fostfost amplasateamplasate pepe domeniuldomeniul
public al public al oraoraşşuluiului BreazaBreaza..

CantităCantităţţii de de dedeşşeurieuri reciclabilereciclabile colectatecolectate : PET               : PET               ––4499,,647647 t      t      /an/an
HârtieHârtie/carton  /carton  –– 77,78477,784 tt; DEEE ; DEEE –– 2,2,027027 t. /ant. /an

SituaSituaţţia spaia spaţţiilor verzi iilor verzi şşi a zonelor de agrementi a zonelor de agrement
SituaSituaţţia spaia spaţţiilor verzi la nivelul judeiilor verzi la nivelul judeţţului/Regiunii ului/Regiunii îîn anul 201n anul 20199

Municipiu/oraş Suprafaţa totală a spaţiilor verzi Suprafaţa spaţiu verde

Breaza 51,17 ha 28,1 mp/locuitor



Administrarea Domeniului Public și Privat al UAT oraș Breaza
În Planul Urbanistic General al oraşului Breaza actualizat şi aprobat prin HCL n. 15/21.02.2007, spaţiile verzi ocupă o suprafaţă de 
51,17 ha. Această suprafaţă se compune după cum urmează: 4,7 ha spaţii verzi domeniul public al oraşului Breaza în conformitate
cu HG 25/2008 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, 22 ha zona de sport şi agrement aferentă terenului de golf, 
24,67 ha –zone plantate şi de protecţie pe văile torenţilor Cacova, Valea Onei şi torent fără nume Cartier Capu Câmpului.  
Parcuri
Oraşul Breaza deţine şi zone de parcuri şi baze sportive în suprafaţă de 33677 mp;
Putem include în categoria spaţiilor verzi şi scuarurile situate între suprafaţa carosabilă şi trotuare, în suprafaţă de aproximativ
2000 mp. 
Obiective şi măsuri privind situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement.Pe viitor, aşa cum este menţionat în PUG Breaza, zona 
spaţii verzi, sport, agrement şi protecţie va fi îmbogăţită cu noi spaţii verzi rezultate din realizarea unor plantaţii de protecţie pentru
autostradă, din plantaţiile destinate stabilizării malurilor râului Prahova şi a terasei Breaza, precum şi din extinderea zonelor de 
turism şi recreere. 
La nivelul oraşului Breaza, spaţiile verzi reprezintă o prioritate având în vedere încadrarea localităţii ca staţiune turistică de interes

local. Pentru etapele următoare, se au în vedere măsuri de reabilitare a zonelor de alunecare şi amenajarea acestora ca zone
plantate de protecţie.
Hărţi strategice de zgomot 
Primăria Breaza nu deţine hărţi de zgomot ale oraşului. În localitate nu există surse de poluare sonoră, aici putându-se menţiona
doar societăţile care au ca profil debitarea materialului lemnos. Acestora li s-a impus prin autorizaţiile de construire şi funcţionare
măsuri speciale în ceea ce priveşte izolaţia fonică a acestot ateliere, precum şi un program strict de desfăşurare a activităţilor ce ar
putea creea disconfort locuitorilor oraşului.
Lucrări de reabilitare realizate de către ADPP în anul 2019
Realizare reparații străzi prin pietruire: B-dul Eroilor, 1 Mai,, Dorobanți, Mesteacănului, Crângului, Drum Nou, Bucegi, Ograda, 
Retezat, Carierei, Piatra Arsă,   Stejarului, Primăverii, Liniștei, Răsăritului, Surdești, Morii, Oituz, Fdt. Goarnei, Fdt.Crinului, 
Plaiului (Fdt.), Ghindei, Ardealului, Crinului, Remiză PSI – curte, Fdt.1 Mai, Alex.Ioan Cuza, Poieniței, Fdt.Liliacului, Țurlea 2, 
Șipot, Ocinei (196-200), Livezi, Jupân Neagoe Drăghicescu, Someșului, Tudosești, Ocinei, Cireșului, Putna, Pajiștei, Fdt.Coștilei, 
Cerbului, Păcii, Fagului. 
Realizare reparații străzi prin montare /așezare traverse: Crângului, Brazilor, Valea Onei, Plaiului, Plopilor, 1 Mai, Lazului, Muncii, 
Plaiului nr.77, Dorobanți, Drum Nou, Stejarului, Fagului
Montat rigolă carosată Str. Ocinei, intersecție cu Parâng



Mediu şi sănătate
La nivelul localităţii nu se înregistrează efecte majore asupra stării de sănătate a populaţiei datorate poluării aerului, apei sau
poluării sonore.O problemă cu care oraşul Breaza se confruntă o reprezintă animalele abandonate, în special a câinilor fără
stăpâni. În cursul anului 2018 se dorește delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.
Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate
Nu există locuri contaminate la nivelul localităţii, cu excepţia unor situaţii accidentale care sunt rezolvate operativ pe plan local.
Pe teritoriul oraşului Breaza nu mai există depozite majore necontrolate de deşeuri menajere, cele care existau fiind supuse 
permanent unei monitorizări şi eradicări prin investiţii de protecţia mediului precum împrejmuirea zonelor şi plantarea acestora
cu arbori specifici. 
Programul de dezvoltare durabilă a localităţii include extinderea reţelelor de canalizare menajeră, modernizarea staţiei de epurare
existentă şi executarea de reţele noi în patru din cartierele localităţii, cu microstaţii proprii de epurare.
Obiective şi măsuri privind reducerea poluării apei
Pentru reducerea poluării apelor de suprafaţă cât şi subterane, oraşul Breaza este inclus în master planul judeţului Prahova, in 
vederea extinderii reţelei de canalizare menajeră cu aproximativ 90 km, precum şi construirea unei noi staţii de epurare (treapta 
terţiară) în cartierul Podu Vadului. Aceste lucrări sunt încadrate în planul de investiţii Prioritare ale judeţului Prahova si vor fi 
finanţate din Fondul de Coeziune. La momentul actual acest proiect este în faza de execuție.
Obiective privind reducerea zgomotului
Pe viitor,  zona spaţiilor verzi sperăm că va fi îmbogăţită cu plantaţii de protecţie pentru autostrada Bucuresti-Braşov, fapt ce va 
conduce şi la reducerea zgomotului. 
Serviciul Politia Locala a desfasurat urmatoarele activitati in anul 2019
-au fost verificate si solutionate un număr de 91 sesizări ale cetățenilor pe toate domeniile de activitate;
- Intervenții operative - 50
-aplicate 75 sancțiuni contravenționale;
-sprijin serviciului ISU la toate intervențiile;
-participări la măsuri de ordine cu ocazia desfășurării manifestărilor sportive, culturale, târguri;
-controale pe linie de mediu, disciplină în construcții, comercial;
-în fiecare zi de curs au menținut ordinea publică și asigurat fluența traficului rutier și pietonal în imediata apropiere a Lic. 
“Aurel Vlaicu”
-au asigurat fluența traficului cu prilejul lucrărilor în carosabil;
-au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al Primarului
-s-au desfășurat toate activitățile conform competențelor atribuite prin fișa postului;
-s-a acționat în patrulă mixtă cu Poliția Națională pe trei schimburi
-a fost asigurată continuitatea serviciului permanent inclusiv in zilele de sărbătoare.



Proiecte și nevoi de investiții:

• Continuarea obiectivului ,,Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orașul Breaza, județul 
Prahova“ PNDL

• Amenajare locuri de joacă și alei ;
• Continuarea obiectivului ,,Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințeˮ
• Reabilitare rețele de apă prin programul POIM derulat de SC Hidro Prahova SA și Consiliul Județean Prahova 

cu Ministerul Mediului;
• Construirea unui bloc de locuințe destinat tinerilor – tip ANL;
• Achiziționare de mijloace de transport performante –ADPP;
• Studii, expertize și avizări pentru lucrări de reabilitare și modernizare străzi și rețele; 
• Stoparea alunecărilor de teren prin lucrări de refacere și consolidare străzi – 8 puncte de alunecări;



Compartiment Evidența Persoanelor și Stare Civilă
 Starea socială a localității Breaza

Populaţia stabilă la data de 1 decembrie 2016 = 16687 locuitori 
Din care:
-masculin - 8208 persoane;
-feminin    - 8479 persoane. 

Populaţia stabilă la data de 1 decembrie 2017 = 16433 locuitori 
Din care:
-masculin -8156 persoane;
-feminin    -8277 persoane. 

Faţă de datele ultimului recensământ din anul 2010 – 17542 locuitori 
se remarcă o scădere a numărului populaţiei  cu un procent de 0,9367 %. 
În ce priveşte indicatorii demografici, aceştia se prezintă astfel:

- natalitatea -111 naşteri;
- mortalitatea - 300 decedati;

- nupţialitatea - 95 căsătorii;
- Divorţialitatea - 28 divorțuri, 

Făcând o comparaţie  cu datele din anul 2010, se observă o descreștere a
ratei natalităţii și o creștere a ratei mortalităţii, însă diferenta dintre cele
două determină în continuare o scădere a numărului populației.
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Sănătate:
Pe raza localității funcționează un  numar de 8 cabinete de medicină generală-medici de familie, 
dintre care 3 

își desfășoară activitatea în spații proprietatea privată a orașului Breaza, concesionate acestora.

Învățământ:

În localitatea Breaza, în anul 2019 a funcționat un număr total de 14 unități de învățământ 

preuniversitar, din

care 8 unități de învățământ preșcolar, 4 școli generale și 2 colegii/licee.

În ceea ce privesc investițiile pentru capitolul Învățământ, pentru anul 2018 s-au alocat și 
cheltuit efectiv 

50,61 mii lei, lucrări noi și în continuare efectuate la toate formele de învățământ. 



CULTURA
Centrul Cultural ”Ion Manolescu” Breaza este o instituţie publică de spectacole și concerte,care este organizată și funcționează potrivit 
dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr 21/2007,privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte,precum și desfășurarea 
activității de impresariat artistic,cu modificările și completările ulterioare,Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr 189/2008 privind 
managementului instituțiilor publice de cultură,cu modificările și completările ulterioare.

Concret, în anul 2019, Centrul Cultural ”lon Manolescu” Breaza a dezvoltat atât infrastructura, cât si resursa umană, necesare organizării 
de manifestări cultural-artistice din sfera festivalurilor, spectacolelor, recitalurilor. În continuare, cu scopul de a susţine cele afirmate mai 
sus, vom prezenta succint principalele tipuri de activităţi derulate de instituţie și repertoriile formaţiilor proprii sau partenere:

Festivaluri realizate în regie proprie și în parteneriate cu alte instituții sau operatori culturali privați:

-Festivalul Internațional de Folclor ”CALABREAZA”, ajuns la ediția a XV-a și la care pe lângă soliștii și formațiile proprii ale 
instituției, au evoluat artiști și formații artistice din țară dar și din strainatate, (Grecia și Bulgaria).
Menționăm ca brandul „Calabreaza” este deținătorul Certificatului de înregistrare a mărcii la OSIM nr 131822/10.10.2013

-Festivalul ”Joc și Cânt la Breaza” aflat la cea de-a III-a ediție, cu participarea a 23 de ansambluri folclorice, din mai multe județe ale 
țării, printre care si Ansamblul ”Junii Sibiului” si Ansamblul Comunității Elene din Ploiești.
-RECITAL CAMERAL VOCAL-INSTRUMENTAL 
Interpret: Prof. SUSANA DANIELA LEFTER (Contraalto) și Prof. TIBERIU CHIRĂNUŞ (Pian) Prof. MIHAIL PETRE (Chitară) și 

IOANA DEMETRA GÎRLEANU (Pian)
-RECITAL CAMERAL INSTRUMENTAL Germania 
 TRIO FIRL - CLAUDIA MĂRCULESCU FIRL (Violoncel), LUKAS FIRL (Contrabas) și UWE FIRL (Trombon)
-„RECITAL EXTRAORDINAR – ACASĂ LA MAESTRUL GEORGE ENESCU”
Interpret: Prof. Dr. RALUCA STRATULAT (Vioară) și Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN SANDU (Pian)

-RECITAL CAMERAL INSTRUMENTAL
Interpret:

-RECITAL CAMERAL INSTRUMENTAL
Interpret: Prof. Dr. Raluca Stratulat - vioară

Prof. Drd. Miruna-Elena Vidican – harpă și elevi și studenți cursanți

Ioana Demetra Gîrleanu - pian Mihail Petre – chitară



- RECITAL CAMERAL INSTRUMENTAL
Interpret: Prof. Dr. Raluca Stratulat - vioară

Prof. Drd. Miruna-Elena Vidican – harpă și elevi și studenți cursanți
- RECITAL ANIVERSAR
„ACASĂ LA MAESTRUL GEORGE ENESCU – VILA LUMINIŞ,Sinaia”
Interpret: Prof. DANIELA CHIHAIA POPA - Soprană Prof. Dr. DIANA SPÂNU DĂNILĂ- Pian

Și elevi și studenți cursanți, clasa Constantin Sandu: CRISTINA GHEORGHE, DRAGOŞ-DANIEL SALIU BIANCA STĂNESCU, 
ANDREI ŞTEFAN ISTUDOR IONUŢ DIACONU, IOANA DEMETRA GÎRLEANU

- RECITAL CAMERAL VOCAL-INSTRUMENTAL
Interpret: Sonia Hazarian – mezzosoprană Prof. Tiberiu Chirănuș - pian și Studenți și elevi cursanți

În program:

Camille Saint-Saëns, George Bizet, Ernesto de Curtis,
A.L. Weber, H. Mancini, Francis Lai, Harold Arlen, Jerome Kern, Frederick Loewe

- RECITAL CAMERAL INSTRUMENTAL
Interpret: MASAMI SMĂRĂNDESCU – vioară

Prof. Dr. SĂNDEL SMĂRĂNDESCU – contrabas Prof. OZANA ALEXE – pian și elevi și studenți cursanți, clasa de Contrabas
- RECITAL CORUL ”PRELUDIU” al Centrului Național de Arte ”Tinerimea Română”

Dirijor Voicu Enăchescu

- ”Festivalul Cultural Internațional Breaza 2019”, continuatorul ”Festivalului de Arte de la Breaza”, început în ianuarie 
anul acesta și care cuprinde deasemenea o stagiune de concerte în fiecare ultimă duminică a lunii, până la masterclass-
ul din luna iulie. De aceasta dată participarea este internațională, iar partenerii noștri dintre cei mai valoroși: Filarmonica 
”Paul Constantinescu” Ploiesti, Muzeul Național de Artă ”George Enescu” București, Colegiul Militar ”Dimitrie Cantemir”
Breaza, Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza, Primăria și Consiliul Local Breaza.

- Festivalul de Ateliere Teatrale ”Ion Manolescu” cu VIII ediții la activ, organizat de-a lungul timpului cu mai multe 
companii teatrale, dintre care enumerăm Teatrul ”Equinox” și Centrul Dramatic ”Mythos” al Centrului Județean de 
Cultură Prahova. 

- ”Festivalui Internațional al Iei” Târgul de Sânziene, organizat în fiecare an pe 24 iunie, având invitați din toate zonele 
țării, atât ca și interpreți sau ansambluri care au evoluat în spectacolele organizate cu această ocazie, cât și ca 
meșteșugari sau comercianți la târgul de profil.



Spectacole cu ocazia ”Zilei Orașului” – 14 octombrie, organizate cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local Breaza, în regie proprie sau 
în parteneriat cu alte instituţii sau operatori culturali privaţi, au adus pe scena culturală brezeană o serie de artisti, formații, cântăreți, 
dansatori, profesioniști sau amatori, din toate categoriile artistice:

Ansambluri folclorice:

”Calabreaza” și Calabreaza Junior ”

”Muguri de Breaza”

„Prahova” Ploiești

”Perinița” Ploiești

”Salba Prahovei ” Plopeni

”Flori de Tei” Cornu

”Floricica” Comarnic

Gazdă si organizator a spectacolelor și serbărilor de sfârșit de an sau de ciclu de cursuri și cercuri muzicale ale instituției , sub genericul 
”Vine Vine Moș Crăciun” în colaborare și parteneriat cu toate Grădinițele din oraș, cu Centru de Incluziune Socială Breaza, Clubul 
Copiilor Breaza și Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza.

Cărți și publicații

Editarea anuală a ”Calendarului Cultural” brezean, care cuprinde principalele acțiuni culturale ale localității, data, locul de 
desfășurare și organizatorii.
Redactarea, publicarea și distribuirea a publicației lunare ”Breaza”, publicație de informare și atitudine cetățenească a 
Centrului Cultural ”Ion Manolescu” Breaza.
ACTIVITĂȚI PERMANENTE:

CERCURI:

DANS POPULAR SI MODERN:  MIERCURI  16.30-19.00 

                                                 DUMINICĂ 11.00-13.00

INSTRUMENTALE : ORGĂ,PIAN, ACORDEON

LUNI ȘI VINERI        09.00-13.00

MARȚI, MIERCURI, JOI  16.00–19.00

BIBLIOTECA:        LUNI-VINERI ORELE   09.00-19.00



FORMAȚIILE ARTISTICE PROPRII:

Ansamblul ”CALABREAZA”
Ansamblul ”CALABREAZA JUNIOR”
Orchestra Centrului Cultural ”Ion Manolescu”
Formația de muzicuțe ”Ritmic de Breaza”
Formația de dans modern ”CALABREAZA DANCE”

Activități periodice:
  In prima zi de joi a fiecărei luni, orele 16.00-18.00 - Întâlnire a membrilor clubului ”Tinerețe fără bărtânețe” la 
Biblioteca orășenească ”Dan Grigorescu” Breaza.

EXPOZIȚII PERMANENTE

Expoziție omagială ”Vasile Celmare”- Rotonda Primăriei Breaza
Expoziție de pictură colecția ”Nicolae Bărăscu”-Rotonda Primăriei Breaza
Expoziție de pictură colecția ”Gabriela Radu”-Rotonda Primăriei Breaza
Expoziție de tablouri realizate din oase de pește - Rotonda Primăriei Breaza



PRIMAR,
Gheorghe RICHEA  


