Prezentul proces verbal a fost aprobat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Breaza desfăşurată în
data de 23 iulie 2020 cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri.

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 14 iulie 2020, ora 13.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă extraordinară
a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.446/10.07.2020 a Primarului
orașului Breaza, conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.
La sedinţă participă: Primarul orașului Breaza – dl.Gheorghe Richea, Viceprimarul orașului
Breaza – dra.Bran Alexandra, Șef Serviciu APL – dna.Geanina Toader și Consilierul juridic dna.Elena Goga.
Președinte de ședință pentru următoarele trei luni este dl.consilier Bercăroiu Cătălin.
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 14 iulie 2020.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 14 consilieri, din totalul de
17, lipsesc: Anton Mădălina, Cîrtoaje Florin și Postelnicu Ovidiu.
Pentru respectarea măsurilor dispuse prin Ordonanţele Militare, Decretul nr.195/2020 şi
alte acte normative, în vederea evitării răspândirii COVID-19, s-a procedat la desfăşurarea
şedinţei în sala Amfiteatru din cadrul Primăriei orașului Breaza.
Proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 și modificarea
Listei obiectivelor de investiții, anexa 7 la HCL nr.15/20.02.2020.
Inițiator: Gheorghe Richea - Primarul orașului Breaza
Se ia în discuție punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2020 și modificarea Listei obiectivelor de investiții, anexa 7 la HCL
nr.15/20.02.2020;
Dl.președinte prezintă referatul de aprobare și documentele care au stat la baza inițierii
proiectului de hotărâre și precizează că prin adresa nr.2556/13.07.2020, înregistrată la sediul
instituției noastre sub nr.9609/13.07.2020, Spitalul de Boli Pulmonare Breaza solicită rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Suma de 210.000 lei a fost acordată de Casa de
Sănatate Prahova.
Dna.Grădinaru:” Aș dori să se precizeze în procesul verbal că acele containere pentru
mutarea personalului TESA în afara circuitelor medicale se amplasează pe terenul proprietate
privată al orașului Breaza.”
Comisia pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ
şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza – aviz favorabil.
Este supus la vot amendamentul: s-a votat în unanimitate.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 13 voturi pentru și o abținere (dra.viceprimar).
Dl.preşedinte declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 14 iulie 2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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