Prezentul proces verbal a fost aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local Breaza desfășurată
în data de 26 noiembrie 2020 cu unanimitate de voturi.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 5 noiembrie 2020, ora 17.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă extraordinară a
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.611/04.11.2020 a Primarului orașului Breaza,
conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.
La sedinţă participă: Primarul orașului Breaza – dl.Novac Bogdan-Cristian, Secretarul general al orașului
– dna. Maria-Cătălina Goran, Șef Serviciu APL – dna.Geanina Toader și Consilierul juridic - dna.Elena Goga.
Ședința extraordinară de consiliu începe cu intonarea Imnului Național al României.
Dl.primar declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 5 noiembrie 2020.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 16 consilieri, din totalul de 17, dl.consilier
Bercăroiu Cătălin participând on line prin videoconferință.
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 alegerea președintelui de ședință.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
2. Depunerea jurământului de către dl. Necula Emanuel, consilier declarat ales și validat de Judecătoria Câmpina.
3. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului orașului Breaza.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
4. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orașului Breaza.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în
Consiliile de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitaţii din unităţile de învăţământ de pe
raza oraşului Breaza.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
6. Proiect de hotărâre privind înregistrarea și difuzarea în mediul on line inclusiv în timp real a ședințelor
Consiliului Local Breaza.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
Se ia în discuție punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință;
Dl.primar prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Consiliul local alege pe dl.Ardelean Cristian în calitate de președinte de ședință al Consiliului local legal
constituit, pe o perioadă de 3 (trei) luni. După expirarea perioadei prevăzute la alin.(1), calitatea de președinte de
ședință se stabilește în ordinea alfabetică a numelui consilierilor locali pe o perioadă de 3 (trei) luni. În cazul în
care președintele de ședință lipsește, calitatea de președinte al ședinței respective o va avea următorul consilier
local în ordinea alfabetică a numelui.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se ia în discuție punctul 2 de pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de către dl. Necula Emanuel,
consilier declarat ales și validat de Judecătoria Câmpina.
Doamna secretar general prezintă Încheierea nr.154/27.10.2020 pronunțată de Judecătoria Câmpina în
dosarul nr.6371/204/2020. ”În baza art.119 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, validează
mandatul de consilier local al orașului Breaza, jud.Prahova, pentru numitul Necula Emanuel.”
Dl.președinte Ardelean Cristian îl invită pe dl.Necula Emanuel să depună jurământul prevăzut de art.117 din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Se ia în discuție punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului orașului
Breaza;
Dl.primar anunță membri Consiliului local procedura de vot, respectiv: ”Viceprimarul este ales, prin vot
secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor
locali. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de
regulă, cuvintele da sau nu. Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte da și
nu. Abţinerile se numără la voturile împotrivă.
Ținând seama de faptul că din cauza problemelor de sănătate dl.consilier Bercăroiu Cătălin participă la
această ședință on line prin videoconferință, pentru procedura de exercitare a votului dl.primar propune membrilor
consiliului să fie de acord ca dumnealui să poată vota de la domiciliu. S-a ales modalitatea ca un reprezentant al
Poliției locale să mergă la domiciliul dlui.Bercăroiu Cătălin, să-i ducă buletinul de vot, acesta să voteze, să-l
introducă într-un plic și să-l sigileze după care să-l retransmită președintelui de ședință.”
Este supusă la vot această propunere: 16 voturi pentru și 1 împotrivă (dl.Popescu Pompiliu).
Dl.primar anunță că propunerea din partea USR va fi făcută de dl. Cristian Ardelean.
Dl.Ardelean propune pentru funcția de viceprimar al orașului Breaza pe dl.Necula Emanuel.
Dl.Richea Gheorghe solicită o caracterizare a dlui.Necula Emanuel.
Dl.Necula:”Sunt cetățean al orașului Breaza, de profesie inginer, am lucrat în ultimii 14 ani în asigurări.”
Dl.Ardelean întreabă dacă mai sunt alte propuneri.
Dl.Bercăroiu Dragoș:”De ce se solicită ca votul să fie secret?”
Dna.secretar general:”Potrivit Codului administrativ și al Regulamentului de Organizare și funcționare al
Consiliului local, viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului
local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.”
Dl.Richea solicită ca ședințele consiliului local să fie înregistrate numai de personalul din aparatul de
specialitate al primarului și nu de alte persoane sau de consilierii locali. ”Mai mult, pentru numărarea voturilor nu
se constituie comisia de validare?”
Dna.secretar general:”Codul administrativ nu mai prevede constituirea acestei comisii. Pentru alegerea
viceprimarului este reglementat votul secret, se va vota în cabina de vot, se vor introduce buletinele în urnă, iar la
sfârșit dl.președinte va desigila urna, va arăta buletinul membrilor consiliului și va număra voturile. În dreptul
numelui veți trece DA sau NU.”
Se trece la procedura de vot în ordine alfabetică.
Plicul adus de polițistul local se desigiliează în fața consilierilor locali, iar buletinul se introduce în urnă.
Urmare voturilor exprimate, domnul președinte anunță rezultatul: 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3
voturi nule. Viceprimarul orașului Breaza pentru mandatul 2020-2024 este dl.Emanuel Necula.
Se ia în discuție punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al orașului Breaza.
După nominalizarea membrilor comisiilor de specialitate, conform proceselor-verbale întocmite și semnate,
s-au stabilit președinții și secretarii acestor comisii.
Comisia nr.1- Comisia pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat, comerţ şi servicii;
1.Bercăroiu Cătălin, preşedinte;
2.Mitrea Radu-Daniel, secretar;
3.Vîjeu Simona-Liliana, membru;
4.Nacu Florinel, membru;
5.Richea Gheorghe, membru;
6.Nică Justinian Feodor, membru;
7.Ardelean Cristian, membru;
Comisia nr.2- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, turism, ecologie şi protecţia mediului;
1.Nacu Florinel, preşedinte;
2.Cristea Daniel, secretar;
3.Radu Iulia-Ionelia, membru;
4.Ferăstrăeru Ion-Nicolae, membru;
5.Popescu Pompiliu-Constantin, membru;
6.Bercăroiu Gheorghe-Dragoș, membru;

7.Necula Emanuel, membru;
Comisia nr. 3- Comisia pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi disciplina;
1.Săvescu Adriana, preşedinte;
2.Vîjeu Simona-Liliana, secretar;
3.Mosor Alexandra-Ramona, membru;
4.Richea Gheorghe, membru;
5.Duțoiu Tonioara, membru;
6.Necula Emanuel, membru;
7.Ezaru Ciprian, membru;
Comisa nr.4- Comisia pentru agricultură;
1.Bercăroiu Gheorghe-Dragoș, preşedinte;
2.Ferăstrăeru Ion-Nicolae, secretar;
3.Ardelean Cristian, membru;
4.Ezaru Ciprian, membru;
5.Săvescu Adriana, membru;
6.Mitrea Radu-Daniel, membru;
7.Cristea Daniel, membru;
Comisia nr.5- Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport.
1.Nică Justinian-Feodor, preşedinte;
2.Duțoiu Tonioara, secretar;
3.Radu Iulia-Ionelia, membru;
4.Mosor Alexandra-Ramona, membru;
5.Necula Emanuel, membru;
6.Bercăroiu Cătălin, membru;
7.Popescu Pompiliu-Constantin, membru;
Se ia în discuție punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliile de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calitaţii din unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Breaza.
a)
Se fac propuneri pentru Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza:
Dl.Nică Justinian îl propune pe dl.Richea Gheorghe.
Este supusă la vot această propunere: 10 voturi pentru și 7 abțineri.
Dl.Ardelean Cristian o propune pe dra.Radu Iulia-Ionelia.
Este supusă la vot această propunere: 12 voturi pentru și 5 abțineri.
Dl.Popescu Pompiliu o propune pe dna.Duțoiu Tonioara.
Este supusă la vot această propunere: 9 voturi pentru și 8 abțineri.
Reprezentanţii Consiliului Local Breaza în Consiliul de administrație pentru Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu”
Breaza sunt:
1 Dl.Richea Gheorghe – consilier local;
2 Dra.Radu Iulia Ionelia - consilier local;
3. Dna.Duțoiu Tonioara - consilier local;
b) Se fac propuneri pentru Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza:
Dra.Radu Iulia-Ionelia îl propune de dl.Cristian Ardelean.
Dna.Săvescu o propune de dna.Vîjeu Simona Liliana.
Dl.Bercăroiu Dragoș îl propune de dl.Ezaru Ciprian.
Aceste propuneri s-au aprobat cu unanimitate de voturi.
Reprezentanţii Consiliului Local Breaza în Consiliul de administrație pentru Colegiului Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir” Breaza sunt:
1. Dl.Cristian Ardelean - consilier local;
2. Dna.Vîjeu Simona Liliana, - consilier local;
3. Dl.Ezaru Ciprian - consilier local;
c) Se fac propuneri pentru Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Breaza:
Dna.Săvescu Adriana îl propune pe dl. Cristea Daniel;

Este supusă la vot această propunere: 8 voturi pentru și 9 abțineri.
Dl.Richea gheorghe îl propune pe dl.Ezaru Ciprian.
Este supusă la vot această propunere: 9 voturi pentru și 8 abțineri.
Reprezentantul Consiliului local Breaza pentru Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Breaza este:
1. Ezaru Ciprian – consilier local.
d) Se fac propuneri pentru reprezentantul Consiliului local în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a
unităţii de învăţământ cu personalitate juridică de pe raza oraşului Breaza, pentru anul şcolar 2020-2021, după
cum urmează:
- pentru Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza ;
Dra.Radu Iulia-Ionelia o propune pe dna.Săvescu Adriana.
Este supusă la vot această propunere: 9 voturi pentru și 8 abțineri.
Reprezentantul Consiliului local Breaza în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii pentru Liceul
Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza este:
1.
Dna.Săvescu Adriana, consilier local;
- Se fac propuneri pentru reprezentantul Consiliului local în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii pentru
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Breaza.
Dl.Ezaru Ciprian o propune de dna.Duțoiu Tonioara.
Este supusă la vot această propunere: s-a votat în unanimitate.
Reprezentantul Consiliului local Breaza în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii pentru Centrul
Școlar de Educație Incluzivă Breaza este :
1.
Dna.Duțoiu Tonioara consilier local.
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aprobate: s-a votat în unanimitate.
Se ia în discuție punctul 6 de pe ordinea de zi: . Proiect de hotărâre privind înregistrarea și difuzarea în
mediul on line inclusiv în timp real a ședințelor Consiliului Local Breaza.
Dl.primar menționează că această difuzare se va face pe pagina de facebook și site-ul primăriei, iar de
acest aspect se va ocupa Centrul Cultural ”Ion Manolescu”. Există o hotărâre de consiliu din anul 2016 care
prevede achiziționarea unei camere video care să înregistreze și să transmită în timp real ședințele de consiliu,
însă cu ajutorul unui telefon mobil putem rezolva această transmisie. Este strict pentru corecta informare a
cetățeanului și nu presupune nicio investiție la acest moment.
Dl.Richea:”Un consilier PNL a solicitat montarea unei camere pentru a se putea redacta procesul-verbal
al ședinței. Camera era pentru înregistrarea ședințelor ca apoi consilierii sa verifice cele înregistrate prin
comparație cu procesul-verbal întocmit de consilierul juridic. Consiliul local și-a dorit să existe transparență. Solicit
ca aceste ședințe să fie înregistrate doar de personalul din primărie, deoarece se întâmplă ca unele ședințe să fie
înregistrate și de alte persoane și să fie redate trunchiat.”
Dl.Primar:”Vă mulțumesc pentru aspectele pe care le-ați consemnat, am rugămintea pentru elucidare să
avem în vedere că din anul 2019 vorbim de un Cod administrativ, sunt de acord cu dvs., este nevoie și de
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local, oricum până la următoare ședință vă vom
transmite spre analiză noul ROF. Din punctul meu de vedere transmiterea acestor ședințe nu ar fi suportat costuri
suplimentare, mai mult decât atât, a fost și un angajament pe care l-am luat de principiu și fiind oameni de cuvânt
ne dorim să existe transparență și față de angajamentul luat în fața cetățenilor. Poate confirma acest lucru și
dl.consilier Mitrea Radu cu care am discutat la prima întâlnire și mi-a solicitat ca acest proiect să fie pus în
discuție la prima ședință de consiliu, acesta este și motivul pentru care am intrat cu el, pe lângă cele enumerate
în referatul de aprobare. Pentru aceste motive, eu vă solicit să aprobăm acest proiect de hotărâre urmând ca
ulterior să vă supunem analizei și noul Regulament al Consiliului Local.”
Dl.Ardelean:”Proiectul acesta nu este despre consilieri senili sau cu alzheimer sau despre unii care uită
ce au votat, este vorba despre transparență și despre cetățenii care au dreptul să vadă ce se întâmplă aici. Mi-ar
fi plăcut ca la această ședință să poată participa și cetățeni. Sper ca aceasta este ultima ședință pe care o facem
în spatele ușilor închise. De la următoarea ședință îmi doresc ca totul să fie transparent, așa cum v-ați asumat
dvs.domnule Richea prin hotărârea din anul 2016 atunci când ați candidat la primărie.”
Dl.Richea:”Mi-am asumat transparența pe tot parcursul mandatului de viceprimar și de primar. Tot ce se
vorbește aici se scrie, iar procesul-verbal va fi făcut public. Nu mă opun acestui proiect, dar consider că ar trebui
să stabilim aceste condiții printr-un regulament.”
Dl.Primar:”Nu putem cenzura, pentru că cenzura nu înseamnă transparență.”

Dl.Ezaru propune ca la această ședință să se voteze numai înregistrarea ședințelor de consiliu. Mai
spune dumnealui că dacă se filmează, în sală pot exista persoane care nu doresc să fie făcute publice.
Dl.Primar:”În legătură cu acest proiect de hotărâre vă rog să lecturați și art.138 alin.(2), lit.”c” din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ și atunci cred că o să găsim toate explicațiile acolo”.
Dl.Nică:”Toată lumea este de acord cu transparența, însă problema care se pune este modalitatea de
transmitere a acestor ședințe.”
Dl.Ardelean:”Câte modalități de transmitere live există?”
Dl.Nică:”Vorbesc de modalitatea transmiterii în mass-media.”
Dl.Ardelean:”Nu este vorba de mass-media, aici vorbim ca aceste ședințe să ajungă să fie văzute de câți
mai mulți cetățeni ai localității.”
Dl.Popescu:”Sunt de acord cu acest proiect, dar aș dori să știu unde se face această transmitere? Pe
canal youtube nu se poate liber, Consiliul local trebuie să obțină un aviz. Care este modul nostru de lucru cu
acest canal? Pe site-ul primăriei este clar, dar pe youtube? Trebuie să reglementăm acest lucru cu youtube, să
avem o parolă, să avem timp real pentru a le comunica. Cineva care are expertiză să se ocupe de acest lucru. Să
punem la punct lucrurile acestea și să facem transmisia.”
Dl.Ezaru propune să se identifice un post TV și nu pe facebook.
Dra.Radu:”Dacă în sală sunt persoane care nu doresc să fie filmate, nu vor fi filmate.”
Dl.Richea:”Propun să treacă proiectul numai cu înregistrarea ședințelor de consiliu. Nu-l văd o urgență să
fie introdus în ședința extraordinată. Mai mult încălcăm regulamentul Consiliului, deoarece acesta nu a fost
discutat în ședința de comisii. Personal îmi doresc ca aceste ședințe de consiliu să se difuzeze live, pentru ca
cetățenii orașului să participe și să ia cunoștință de ceea ce se votează. Consider că în ședințele de comisii
putem discuta acest proiect de hotărâre și putem stabili un regulament de difuzare a acestora.”
Dl.Primar:”Nu putem supune la vot numai înregistrarea, deoarece a fost adoptată de fostul consiliu local o
hotărâre în acest sens. Nu pot să vă solicit să votăm același act normativ care este deja în vigoare. Interpretăm
cam mult acceptul sau posibilitatea de a fi filmată această ședință, dar Legea nr.215/2001, acum OUG nr.57/2019
prevăd ca toate ședințele consiliului local sau județean să fie publice. Nu cred că cineva care a participat la
ședințele consiliului local și a luat cuvântul la punctul diverse a completat vreun formular GDPR. Având în vedere
că vorbim de un caracter public al ședințelor de consiliu, cred că oricine participă își asumă filmarea și
înregistrarea audio. Mai mult decât atât, trăim în era tehnologiei știm cu toții foare bine că nu avem nevoie de un
acord cu youtube sau cu facebook, orice instituție își poate crea o pagină de facebook, un cont de youtube pentru
al folosi să-și informeze cetățenii. Tocmai în ideea de a nu include costuri pentru instituție la acest moment,
deoarece nu avem o situație financiară deosebită, din acest motiv nu am vrut să luăm în calcul și colaborarea cu
un post media. Propunerea mea prin acest proiect de hotărâre este cu scopul de a-l realiza fără costuri. Aparatul
administrativ permite ca cei care se ocupă la acest moment de partea de IT, de partea informatică să realizeze și
această transmitere live pentru care doresc să vă dați acordul.”
Dna.Duțoiu:”Nu avem avizul comisie juridice.”
Se solicită avizul comisiei juridice. Membrii acesteia nu doresc să voteze, deoarece vor ca acest proiect
să se analizeze într-o sedință viitoare.
Dl.Nică arată posibilitatea amânării sau a retragerii proiectului de hotărâre de către inițiator.
Dl.Bercăroiu Dragoș propune amânarea proiectului de hotărâre.
Este supusă la vot această propunere: 8 voturi pentru, o abținere și 8 voturi împotrivă.
Dl.Primar:”Cred că dacă de la prima ședință ne contrăm pe o amânare, atitudinea noastră ar trebui să fie
constructivă și în folosul cetățeanului, în beneficiul nostru al tuturor. Față de cele expuse, vă solicit retragerea
proiectului de hotârâre. Fac un apel pe această cale, să privim obiectivul comun al nostru și al cetățenilor, să
lăsăm deoparte antipatiile politice și haideți să fim brezeni și să privim în beneficiul orașului Breaza. Vă asigur de
întreaga mea disponibilitate și dorință.”
Dl.preşedinte declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 5 noiembrie 2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de ședinţă
Cristian Ardelean

Secretar General Oraş Breaza,
Maria Cătălina Goran

Întocmit,
Consilier juridic,
Elena Goga

