
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza 
desfăşurată în data de 27 august  2020 cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri. 
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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 20 august 2020, ora 16,00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă extraordinară a 
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.491/18.08.2020 a Primarului orașului 
Breaza,  conform   Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.   

La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl. Richea Gheorghe, Secretarul general al 
oraşului Breaza – dna. Maria-Cătălina Goran și şef Serviciu APL-Toader Elena Geanina. 

Dna secretar general menţionează că dl. Bercăroiu Cătălin, preşedintele de şedinţă a anunţat 
că nu poate participa la această şedinţă, fiind plecat din localitate. În consecinţă roagă consilierii să 
nominalilzeze un alt consilier, pentru a îndeplini această funcţie. Dl. Toader îl nominalizează pe dl. 
Bercăroiu Gheorghe-Dragoş. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  20 august 2020. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 13 consilieri, din totalul de 17, 

lipsesc: Voicu Iulian, Meseşeanu Oliver, Neguţescu Evelina și Bercăroiu Cătălin.  
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: 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 şi a Listei obiectivelor de 

investiţii, anexa 7 la HCL nr. 15/2020  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
Proiect de hotărâre privind asocierea oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării 

unui obiectiv de interes public; 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor mijloace fixe proprietate 

privată a oraşului Breaza, către Spitalul de Boli Pulmonare Breaza 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza. 
Se ia în discuție punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

bugetului local pe anul 2020 şi a listei obiectivelor de investiţii, anexa 7 la HCL nr. 15/2020. 
Dna Toader menţionează că în raport de referatul de aprobare şi completarea la acesta se mai 

impun completări/modificări la lista de investiţii, astfel : 
-poziţia 2 din listă, valoarea acesteia va creşte cu suma de 4.500 lei, respectiv la valoarea de 

19.500 lei; 
-poziţia 16 din listă va creşte cu valoarea de 1.100 lei, respectiv la valoarea de 61.100; 
-la poziţia 38, valoarea totală rămâne de 525.000 lei, din care 125.000 lei din bugetul local şi 

400.000 lei din alte fonduri; 
- poziţia 40 dispare, 
- de la poziţia 43 se retage suma de 26.470 lei, rămânând valoarea de 223.530 lei; 
- se mai adaugă o poziţie la liceu-134 containere cu suma de 135.000 lei 

 



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 proiectul cu amendamentele precizate mai sus: s-a votat în unanimitate. 
Se ia în discuție punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind asocierea 

oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public. 
 Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot: s-a votat în unanimitate. 
Se ia în discuție punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea dării 

în administrare a unor mijloace fixe proprietate privată a oraşului Breaza, către Spitalul de Boli 
Pulmonare Breaza. 

Dl. Primar precizează că deşi inţial containerele aveau o altă destinaţie, evenimentele s-au 
succedat foarte rapid. De la judeţ s-a dorit ca întreg spitalul să devină spital COVId, însă , după multe 
discuţii s-a aprobat această măsură doar pentru un pavilion. Având în vedere acest lucru, a trebuit să se 
regândească circuitele medicale, iar cele 2 containere achiziţionate vor fi folosite pentru triajul 
pacienţilor şi ambulatoriu, acestea fiind puse în curtea spitalului, sens în care a fost solicitat acordul 
proprietarului terenului. 

Dra viceprimar atrage atenţia asupra faptului că procesele verbale de predare primire ar trebui 
semnate şi de managerul spitalului, nu doar de o persoană fizică. 

Dl. Primar precizează că urmează să fie încheiat contractul de dare în administrare a acestor 
mijloace fixe, sens în care va semna şi managerul spitalului. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Este votat cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere (dra 
viceprimar). 

Dl.preşedinte declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 20 august 2020. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 
 
 
Preşedinte de ședinţă                                                 Secretar General Oraş Breaza, 
 
Gheorghe Dragoş Bercăroiu                                  Maria-Cătălina Goran 
 
 
Întocmit,  
şef Serviciu APL 
Toader Elena Geanina 
 


