
Prezentul proces-verbal a fost aprobat cu 14 voturi pentru şi trei abţineri în cadrul 
şedinţei ordinare desfăşurată în data de 29 septembrie 2016 . Cei trei consilieri locali s-
au abţinut deoarece nu au fost prezenţi la şedinţă. 
 
ROMÂNIA  
JUDETUL PRAHOVA  
CONSILIUL LOCAL BREAZA  

PROCES-VERBAL 
 

 Încheiat astazi 6 septembrie 2016, orele 16.00, la sediul Primariei Breaza în 
şedinţă extraordinară a Consiliului Local al orasului Breaza convocata prin Dispozitia nr. 
605/01.09.2016 a Primarului orasului Breaza,  conform   Legii   nr.215/2001   privind   
administratia   publica   locala, republicata, modificata  şi completata.   

La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl. Gheorghe Richea, consilierul 
juridic – dna.Cătălina Goran şi consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent al 
Consiliului Local - Elena Goga.  

În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 14 consilieri, din 
totalul de 17 (lipsesc: dna.Mădălina Anton, dra.Alexandra Bran şi dl.Bogdan Gabriel).  

Preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni este dl.Cătălin Bercăroiu, conform 
art.1, alin.(2) din HCL nr.89/24.06.2016. 

Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 6 septembrie 2016 şi 
supune la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate sub următoarea formă:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; 
Iniţiator: Gheorghe Richea, Primarul oraşului Breaza. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.102/28.07.2016 privind   
împuternicirea reprezentantului Oraşului Breaza în  Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor-Prahova”. 

Iniţiator: Gheorghe Richea, Primarul oraşului Breaza. 
Se trece la primul punct  de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2016; 
 Dl.Primar prezintă expunerea de motive şi precizează faptul că acest proiect de 
rectificare a fost iniţiat special pentru Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, deoarece 
această şcoală a rămas fără bani. Din ce ştie acum se plăteşte la numărul de elevi. 
 Dl.Bercăroiu:”Da, aşa este, de la 1 februarie 2011. Conform legislaţiei, fiecare şcoală 
este plătită din fonduri publice/elev. Este un cost de 2.660/elev –gimnaziu şi primar, la liceu 
este mai mare. Pentru ca unitatea şcolară să fie viabilă trebuie să aibă elevi. Dar dacă nu are 
elevi suportă Consiliul Local restul de bani care trebuie alocaţi de Guvern. Dacă şcoala nu 
poate să susţină cu acel număr de elevi, Consiliul Local îşi asumă acest lucru prin hotărârea pe 
care o adoptă în luna ianuarie a fiecărui an, privind reţeaua şcolară. În momentul în care 
Consiliul Local a fost de acord ca Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” să funcţioneze cu structurile 
Valea Târsei şi Breaza de Jos, iar Şcoala Constantin Brâncoveanu cu structura acestuia Şcoala 
Nistoreşti, la care se adaugă şi grădiniţele, acum nu mai avem ce să facem, trebuie să ne 
asumăm acest lucru. Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” la numărul de elevi pe 
care îi au nu pot susţine salariile profesorilor. Dacă o şcoală din judeţul Prahova nu are bani 
suficienţi, Ministerul de Finanţe prin DGFP Prahova, ia bani de la şcolile cu număr mare de 
elevi şi excedent bugetar şi îi transferă la alte şcoli. La şcoala unde sunt director, am 800 de 
elevi, în fiecare an am excedent şi pierd sume importante.” 
 Dl.Primar:”Noi nu le dăm bani ci credite. Şi Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” ne-au 
solicitat 17 mil. lei. La şcoali, spital şi centrul cultural, mai au sume care au rămas necheltuite 
şi solicită să se mute dintr-un cont în altul. Celelalte prevederi din expunere sunt ceea ce s-a 



solicitat prin referate de către compartimentele de specialitate. Vă voi prezenta sumele 
cuprinse în capitolul „Lucr ări de investiţii în continuare, noi, alte cheltuieli de investiţii 
necesare:” 

1. Reabilitare reţea de apă potabilă pe străzile: Muncii, Ardealului, Plutonier Rădulescu, 
Colinei, Caporal Dumitrache, oraş Breaza, jud.Prahova – în continuare – 440.000 lei; 
Dl.Primar:”Această lucrare este începută în urmă cu 3 ani. Trebuie să aprobăm această 
sumă pentru a se putea continua lucrările.” 

 Dl.Bercăroiu:„ În bugetul local există această sumă?” 
 Dl.Primar:”Suma aceasta nu a fost prevăzută anul acesta. Trebuie să o aprobăm pentru 
a continua ce ne-a lăsat neterminate (nu s-au făcut legături la reţeaua nouă).” 

 Dl.Bercăroiu:„ Aceasta este lucrare din fonduri publice sau pe reţeaua 
guvernamentală?” 
 Dl.Primar:”Din bugetul local.” 
 Dl.Toader:”Dacă dl.primar spune că este lucrare începută acum 3 ani, de ce nu au fost 
prevăzută în buget la sfârşitul anului 2015?” 

Dl.Primar:”Nu comentez.” 
Dl.Toader:”Mulţumesc!” 

2. Taxe, avize şi acorduri pentru „Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extindere 
aşezământ cultural „Ion Manolescu”, oraş Breaza, jud.Prahova” – alte cheltuieli – 
25.000 lei; 
Dl.Primar:”Pentru acest centru cultural s-a făcut o solicitare de vreo 2 ani ca acesta să 

 fie reabilitat. Au venit o mulţime de proiectanţi cu diferite proiecte şi s-a tergiversat. Noi nu 
plătim proiectarea, trebuie să plătim avize şi taxe, chiar şi dirigintele de şantier tot ei îl 
plătesc. A fost eliberat certificatul de urbanism, dar dna.Herţia a spus că acesta nu este bun şi 
a avut dreptate. În primul CU nu se solicita aviz ISU şi DSV. I-am chemat la discuţii şi 
dna.arhitect le-a spus că a prelungit CU cu condiţia obţinerii acestor avize de la cele două 
instituţii. Din discuţii a reieşi că obligaţia este a noastă să le obţinem şi a lor să ne dea 
documente pentru avizare.” 
 Dl.Cîrtoaje:”Se punea în dicuţie încă de anul trecut reabilitarea acestui centru. Să 
înţeleg că este acelaşi proiect? De atunci nu s-au început lucrările?” 

Dl.Primar:”Nu.” 
3. Aparat de respirat şi mască de protecţie SVSU – alte cheltuieli – 5.540 lei; 

Dl.Primar:”Urmare controlului de la ISU, ne-au pus în vedere să achiziţionăm acest 
aparat de respirat şi masca de protecţie.” 

4. Modernizare iluminat public – alte cheltuieli – 100.000 lei; 
Dl.Primar:”Este o problemă foarte delicată. S-au pus numai pe vorbe, pe strada  

principală 256 de lămpi, fără niciun act. A venit persoana respectivă să-i dau banii. I-am spus 
că s-a modificat legea achiziţiilor publice şi nu pot să-i dau banii pentru lămpile montate şi 
sunt obligat să scot acest serviciu pe SEAP. Dacă pe SEAP găsesc o lampă cu 300 lei, o 
cumpăr pe aceea, deoarece a dvs.este 740 lei. M-a întrebat ce face acum şi că o să vină să ia 
lămpile. I-am spus ca fac plângere la Poliţie. Varianta la care m-am gândit este aceea că decât 
să ajungem să ne judecăm prin instanţă, îi dăm 100.000 lei (lămpile lui costă undeva la 
200.000 lei) şi îl obligăm să facem licitaţia adevărată pe SEAP. Nu mă interesează că pierde 
jumătate din bani. Vreau să fie legal. 

Dl.Toader:”În afară de cele 256 de lămpi, nu se mai pot monta altele?” 
Dl.Primar:”Se vor monta, momentan plătim din urmă. Rezolvăm situaţiile neclare.” 
Dl.Bercăroiu:”Poate găsim o soluţie de civilizaţie în oraşul Breaza în care iluminatul 
de sărbători să fie de la un capăt la altul la fel. Să apară şi oraşul nostru în 
modernizarea generală a judeţului Prahova.” 



Dl.Primar:”O să prindem bani la o viitoare rectificare de buget pentru iluminatul de 
sărbători. Ar fi bine să facem serviciu de iluminat public de sărbători cum am văzut în 
Ploieşti. Poate angajăm o firmă pe SEAP.” 

Dl.Bercăroiu:”Oraşul Breaza este foarte mare, nu spun că nu merită şi Gura Beliei şi Podu 
Vadului acest iluminat de sărbători, dar să facem numai un anumit tronson din oraş.  Haideţi 
să facem să fie totul uniform pentru că ce a fost în anii trecuţi a lăsat de dorit.” 

Dl.Toader:”Toată lumea din Breaza merge la Câmpina să vadă luminiţele de sărbători.” 
Dl.Bercăroiu:”De ce să mergem în alte localităţi când putem să rămânem la Breaza? Păcat 

că nu este dna.Sichim să ştim dacă putem să prindem aici bani pentru iluminatul de sărbători. 
Sunteţi de acord să facem un tronson de modernizare la nivelul oraşului Breaza, pentru 
sărbători? Propun de la Mega până la piaţă, asta ar fi zona de trafic.” 

Dl.Vintiloiu propune şi pe podurile de la cele două intrări în oraş. 
Dl.Primar:”În primul an din mandatul trecut am cumpărat de 50.000 lei staţii şi ghirlande. 

Au rămas şi de pe vremea dlui.Mărăcineanu. Propun să fie montate de la Liceul Militar la 
piaţă. O să le solicit celor de la Compartimentul API să caute oferte pe care o să vi le prezint 
în consiliu.” 

5. Camere de supraveghere video – alte cheltuieli – 30.000 lei; 
Dna.Grădinaru:”După cum ştiţi a fost adoptată HCL nr.19/2015 pentru achiziţionarea  

camerelor de supraveghere. Această hotărâre a fost suspendată şi trebuia să fie pusă în 
aplicare începând cu 1 ianuarie 2016, dar acest lucru nu s-a întâmplat.” 

Dl.Primar solicită ca fiecare consilier să primească o copie a listei cu punctele unde s-a 
dorit montarea acestor camere de supraveghere. 

Se înmânează fiecărui consilier această listă. 
Dl.Primar:”Chiar dacă a fost suspendată hotărârea anul trecut, acum nu o aveam prinsă în 

buget. La această rectificare prindem bani să o putem pune în aplicare. Consiliul vechi a 
adoptat această hotărâre pentru instalarea camerelor.” 

Dna.Duţoiu:”Vă întrebam de locurile în care se vor monta aceste camere, deoarece la 
şcoala Valea Târsei când a plecat firma de pază  a plecat cu camerele de supraveghere cu tot. 
În Vârf la Pripon unde se coboară spre Valea Tărsei, duminică seara şi luni dimineaţă când 
pleacă bucureştenii se aruncă sacii de gunoaie.” 

Dl.Brotoiu:”În zona pieţei s-a montat vreo cameră?” 
Dl.Bercăroiu:”Această întrebare nu-şi are rostul, ţinând seama de faptul că nu s-a montat 

nicio cameră în oraş.” 
6. Loc de joacă pentru copii Parc Brâncoveanu – alte cheltuieli – 30.000 lei; 

Dl.Primar:”Printr-o hotărâre de Consiliu de luna trecută am solicitat să fi ţi de acord  
cu rezilierea contractului cu SC Miţu Chiţu. Dacă va pleca această societate acolo va rămâne 
locul liber şi am prins această sumă de 30.000 lei pentru achiziţionarea  unor leagăne, 
topogane, ceva util copiilor.” 

Dl.Bercăroiu:”Dacă vrem să facem ceva frumos pentru copii, cred că nu este nicio  
problemă dacă stă acel loc viran încă o jumătate de an. Eu sunt adeptul dacă fac ceva să fac cu 
cap, dacă se face după ureche o să iasă un lucru total anapoda. Trebuie făcută proiectare pe 
toată zona aceea. Nu vreau să facem cum am făcut cu locul de joacă de la centrul cultural. 
Facem proiectare şi punem pe SEAP.” 

Dl.Primar:”În campania electorală a fost pe site, spre consultarea cetăţenilor, un  
proiect pentru amenajarea centrului oraşului Breaza. Acest proiect este şi puteţi intra pe site 
să-l consultaţi. Pe acest proiect aş fi de părere că putem accesa fonduri şi să-l punem în 
aplicare. Nu mai pot face un alt proiect când acesta a fost deja consultat de cetăţeni. Până va fi 
pus în aplicare am propus loc de joacă.” 

Dl.Bercăroiu propune cumpărarea unui videoproiector. 
Dl.Primar îi răspunde că avem. 



7. Calculatoare 3 buc – alte cheltuieli – 7.300 lei; 
Dl.Primar:”Aceste calculatoare au fost cumpărate şi acum trebuie să le plătim.” 

8. Licenţe – alte cheltuieli – 2.200 lei;(idem pct.7) 
9. Program POR 2014-2020 – Cabinete medicale în clădire Podu Vadului, Studii, 

D.A.L.I., avize – nouă – 162.000 lei; 
Dl.Primar:” În clădirea de la Podu Vadului s-a dorit realizarea de cabinete medicale, 

 pe fonduri europene. Pentru aceasta trebuie studii, avize, D.A.L.I.” 
 Dna.Duţoiu:”Cabinetele medicale sunt bine venite, dar avem medici? Nu sunt medici 
nici în spitale.” 

Dl.Primar:”Vă propun ca din acestă sumă să luăm 62.000 lei pentru iluminatul de 
sărbători.” 

10.  SF/PT Modernizare reţea apă – alte cheltuieli – 50.000 lei; 
Dl.Primar:”Aceşti bani sunt şi pentru execuţie.” 
Dl.Cîrtoaje:”Discutăm de modernizarea reţelei de apă  pe Drum Nou. Pe strada 
Războieni s-a schimbat conducta de apă?” 
Dl.Primar:”Verific.” 

11. Modernizare reţea de apă – nouă – 130.000 lei; 
Dl.Toader:”Poate aveţi în vedere şi str.Putna.” 
Dna.Grădinaru:”Am solicitat Primăriei şi Consiliului local modernizare reţea apă  

str.Putna, dar mi s-a răspuns să mă adresez SC Hidro Prahova.” 
12. Mobilier stradal – alte cheltuieli – 30.000 lei.  

Dl.Primar:” Am reclamaţii că în staţia la fostul foto Dobrescu nu avem nicio bancă să 
se odihnească persoanele vârstnice. 
Dna.Duţoiu:”Să aveţi în vedere şi staţia de transport de la Valea Târsei. Stau cetăţenii  

în ploaie.” 
 Lista de servicii (reparaţii, cursuri, piese, utilităţi) pentru anul 2016 de introdus 
la rectificarea de buget: 

1. Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” – solicitare cazane de apă caldă pe combustibil lemnos 
pentru Şcoala Gimnazială Valea Târsei – 20.000 lei; 

2. Demolare clădire dezafectată pe str.Plutonier Rădulescu – 19.000 lei; 
Dl.Toader:”Este demolată, dar nu se ştie cât a costat.” 
Dl.Vintiloiu:”Cine trebuia să o plătească?” 
Dl.Tudor:”Acea clădire cădea peste casa unei persoane care ne-a sesizat acest lucru de 
foarte multe ori.” 
Dl.primar le explică domnilor consilieri unde se situează această clădire ce urmează a 
fi demolată. 
Dl.Bercăroiu:”Am solicitat Serviciului financiar contractele de execuţie din oraş. 
Vrem să ştim cine este cel care beneficiază de bugetul localităţii.” 
Dl.Primar:”Am avut cetăţeni care au făcut reclamaţii la IPJ. Acum IPJ Prahova 
controlează toate lucrările executate pe oraşul Breaza.” 
Dl.Bercăroiu:”Noi Consiliul local vrem să ştim care a fost valoarea lucrărilor de care  

a beneficiat de exemplu dl.Mihalache, Ilie, Chiţoi.” 
Dl.Primar:”Au dreptul să facă lucrări atâta timp cât sunt corecţi. Firmele respective sunt 

verificate acum de IPJ, DNA.” 
3. Reparaţii Monument Vulturul 30 Decembrie – Gura Beliei – 50.000 lei; 
4. Restaurare Vulturul – 5.000 lei; 

Dl.Bercăroiu:”La pct.3 şi 4 sunt lucrări executate care trebuie plătite.” 
5. Reparaţii instalaţii electrice şcoli – 60.000 lei; 

Dl.Primar:”La Grădiniţa cu program prelungit instalaţia electrică a luat foc. Nu putem 
pune în pericol viaţa copiilor.” 



Dl.Vintiloiu consideră că s-au alocat prea mulţi bani. 
6. Xerox impozite şi taxe locale – 2.000 lei; 

Dl.Primar:”S-a cumpărat.” 
7. Servicii pentru CNIPT – 6.000 lei; 
8. Reparaţii copertină piaţă oraş – 30.000 lei; 

Dl.Bercăroiu propune o întâlnire în care vor stabili care sunt priorităţile pentru oraş. 
Dl.Vintiloiu este de părere că dacă se repară centrala nu vom mai moderniza piaţa. 
Dna.Grădinaru spune că nu este normal să cumpăram zarzavaturi îngheţate, iar acel  

punct trafo nu este uşor de demolat. 
Dl.Brotoiu porpune ca până vom pune în aplicare proiectul „piaţa” să realizăm ceva  

acolo, sau să folosim căsuţele de pe str.Ocinei.  
 Dl.Bercăroiu spune că nu-i place cârpeala şi ar trebui să fie demolat totul dacă vor să 
facă ceva. Să se termine cu ţigănia, pulsul unui oraş este piaţa acestuia. 
 Dl.Primar:”Dacă vorbim de priorităţi, consider că acestea sunt: 

1. Parcul industrial; 
2. Spitalul de Boli Pulmonare, deoarece este posibil ca proprietarul să nu mai dorească 

prelungirea contractului de închiriere.” 
9. Servicii de deszăpezire – 162.000 lei; 
10. Materiale deszăpezire – 85.000 lei; 
11. Reparaţie sală de clasă Şcoală Breaza de Jos – 30.000 lei; 

Dl.Toader:”Am vizitat şcoala de la Breaza de Jos şi am verificat aceste lucruri înainte  
să apară această şedinţă extraordinară. Imediat cum se intră în şcoală, pe partea dreaptă sala 
de clasă este jalnică.” 

Dl.Primar:”Am reparat această clasă deoarece sunt foarte mulţi copii înscrişi la clasa  
zero. Nu se aşteptau să opteze aşa mulţi copii la această şcoală.” 

Dl.Bercăroiu:”Cum să nu ştii câţi copii sunt?  Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” are ca  
structură Şcoala Breaza de jos. Acolo există şi  comisie de recensământ care spune câţi copii 
sunt la Breaza de Jos. ” 

Dl.Primar:”Nu au ştiut, deoarece în anii trecuţi au optat pentru Liceul Teoretic „Aurel  
Vlaicu:” 

12. Reparaţii Cămin Cultural Podu Vadului – 50.000 lei; 
Dl.Toader:”Ce destinaţie îi dăm acestui cămin?” 
Dl.Primar:”Având în vedere că SC Nia Com a fost evacuată, dorim să păstrăm  

destinaţia acestui cămin şi propun repararea acestuia. Vecinii ne-au sugerat ca în cazul în care 
îi vom reda destinaţia şi se vor organiza serbări în incinta acestuia, să punem uşi şi ferestre 
termopan să nu-i deranjeze. Firma care a funcţionat în cămin a demolat şi WC-urile, iar 
clădirea se degradează pe zi ce trece.” 
 Dl.Bercăroiu:”Ca să stopăm degradarea acestui cămin trebuie să reparăm acoperişul.” 

13. Curs medici – 1.700 lei; 
Dna.Grădinaru:”Am participat ieri la şedinţa Consiliului de Administraţie al  

Spitalului de Boli Pulmonare. Se doreşte efectuarea unui curs de formare profesională în 
domeniul „Resuscitare cardio-pulmonară la adult” pentru 10 asistente şi noul medic. Ceilalţi 
medici şi asistenţi au făcut acest curs. Cursul este obligatoriu pentru acreditarea spitalului.” 

14. Servicii şi utilit ăţi – 70.000 lei; 
Dl.Primar:”Serviciile şi utilit ăţile sunt pentru primărie.” 
Dna.Grădinaru:”Factura de 4000 lei emisă de un producător şi are o altă factură de  

32.000 lei printr-o societate. La donaţii şi sponsorizări să se stabilească suma din cealaltă 
factură şi să se scadă la cheltuieli aceeaşi sumă.” 

15. Reparaţii, materiale străzi – 350.000 lei; 



Dl.Primar:”Am solicitat bani de la Consiliul Judeţean pentru reparaţii Aleea Parcului. 
Ca ei să ne dea bani trebuie să avem şi noi bani prevăzuţi în buget.” 

16. Reparaţii şi întreţinere fântâni publice şi izvoare de captare apă potabilă – 29.000 lei. 
Dl.Primar:”DSV-ul vine în control în fiecare an. Din această sumă vreau să  

reabilităm şi Izvorul Sunătoarea.” 
Dna.Duţoiu spune că a fost la Grădiniţa „Castelul fermecat” – aripa nouă şi a discutat  

cu personalul de acolo despre evacuarea copiilor şi pe uşa din spate. Problema care se pune 
este aceea că nu sunt alei betonate şi copii ies în iarbă. Se doreşte  alocarea de fonduri în 
vederea realizării acestor alei. 

Dl.Toader are de pus 4 întrebări: 
1. Care este suma rămasă de la alegeri?Aici spune să fie daţi banii la Brâncoveanu de  

la alegeri. Indemnizaţii plătite unor persoane că au fost văzute la alegerile locale. Dacă 
Prefectura a plătit alegerile locale să le dea din suma care a rămas. 

Dl.Primar:”Nu ştiu despre ce este vorba. Prefectura a solicitat să le dăm banii,  
conform legii. Nu sunt banii noştri.” 

2. Această sumă de 20.000 lei se acordă şi în septembrie , octombrie, noiembrie şi  
decembrie? 

Dl.Primar:”Nu ştiu.” 
3. De ce această suma a venit abia acum şi nu în luna februarie? 
4. HCL nr.19/2015 cu privire la montarea camerelor de supraveghere, nu aveţi nicio  

scuză că timp de 1 an şi 9 luni nu aţi pus-o în aplicare. 
Dl.Primar:”Fostul consiliu nu a fost de acord cu montarea acestor camere,  

deoarece supravegherea trebuia să se facă de Poliţia locală. Sunt de acord ca Poliţia Naţională 
să monitorizeze aceste camere de supraveghere.” 

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea  
HCL nr.102/28.07.2016 privind  împuternicirea reprezentantului Oraşului Breaza în  
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 
Managementul Deşeurilor-Prahova”. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate. 
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONSILIER 
JURIDIC, 
 
            Cătălin Bercăroiu                                     Cătălina Goran 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier juridic, 
Elena Goga 
 


