Prezentul proces verbal a fost aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local Breaza
desfășurată în data de 17 decembrie 2020 cu unanimitate de voturi.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 26 noiembrie 2020, ora 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă
ordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia
nr.644/19.11.2020 a Primarului orașului Breaza, conform Codului administrativ aprobat
prin OUG nr.57/2019.
La sedinţă participă: Viceprimarul orașului Breaza – dl.Necula Emanuel, Șef
Serviciu APL – dna.Toader Elena-Geanina și Consilierul juridic - dna.Elena Goga.
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 a Primăriei oraşului Breaza.
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 26 noiembrie 2020.
Se intonează Imnul Național al României.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 16 consilieri, din
totalul de 17, dl.consilier Mitrea Radu-Daniel participând on line prin videoconferință.
Dl.Ferăstrăeru întreabă, care este numărul admis în sală, având în vedere perioada de
pandemie în care ne aflăm?
În sală sunt prezenți și 7 cetățeni ai orașului Breaza și problema care se pune este
dacă legea le permite să fie prezenți la această ședință.
Dl.președinte:”Respectând distanțatea, depinde de mărimea sălii.”
Dna.Duțoiu:”Maxim 20 de persoane.”
Dna.Săvescu:”Și ce facem în această situație, punem o cameră să poată să vadă și ei
de pe hol?”
Dl.Ardelean solicită acordul Consiliului ca cetățenii să participe păstrând distanțarea.
Membrii consiliului prezenți au acceptat.
Dl.Ferăstrăeru:”În primul rând, să ne explice dna.Săvescu, cum a ajuns la concluzia
că a venit aici să-și rezolve problemele personale, așa cum a afirmat data trecută și în al
doilea rând, o rog să-și vadă de treaba ei să-mi lase familia în pace, să nu mai facă
comentarii asupra familiei mele și a copiilor mei. Că deocamdată nu am întrebat-o cine e, a
cui e și de ce a fost pusă aici, din ce trăiește și din ce va trăi în continuare.”
Dl.președinte:”Doriți să fie pusă pe ordinea de zi intervenția dvs?”
Dl.Ferăstrăeru:”Da, doresc să fie înregistrată. Este colega noastră și ar trebui să se
comporte cu decență.”

Dna.Săvescu:”Nu este un subiect care ar trebui să se discute în cadrul acestei ședințe
de consiliu, dar dacă doriți o vom face la sfârșitul acesteia.”
Dl.Popescu:”De ce sunt atâtea persoane în sală?”
Dl.președinte:”S-a supus la vot și colegii dvs.au fost de acord, dar să se respecte
distanțarea socială.”
Dl.Popescu:”Nu. Trebuie să respectăm regulamentul. Eu nu sunt de acord, deci cum
rămâne?”
Dl.viceprimar:”Discuția mai devreme a fost, că rămân și invitații dar să respecte
regulile de distanțare.”
Dl.Popescu:”Atunci eu o să părăsesc sala.”
Dna.Vîjeu:”Urmare Legii nr.165/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României și a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, una dintre măsurile
privind starea de urgență a fost distanțarea socială, astfel încât să fie minimizat contactul
între persoane. O altă măsură este aceea de a înregistra și difuza pe internet toate ședințele
consiliului local. Doriți să se filmeze, iar cei care sunt în sală să meargă afară? Este
conform principiului transparenței.”
Dl.Popescu:”Nu pot să rămân în sală, deoarece există riscul de a contamina și am și
diabet. Dacă lumea nu înțelege că minimul admis este de 20 de persoane atunci părăsesc eu
sala.”
Dna.Vîjeu:”Să înțeleg că nu ne dorim să respectăm ceea ce este în vigoare la acest
moment în codul administrativ?”
Dl.Richea:”Pe ordinea de zi este un proiect care vizează înregistrarea și difuzarea
ședințelor on-line, dar trebuie aprobat.”
Se solicită prezența dlui Necula Marian, Șef Serviciu SSU.
Dl. Președinte informează membrii consiliului că peste ordinea de zi mai sunt trei
proiecte de hotărâri, respectiv:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
Iniţiator: Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza;
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului orașului Breaza să semneze
actul adițional la contractul de închiriere nr.1105/20.06.2014;
Iniţiator: Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.107/05.11.2020 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: Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza;
și având în vedere că în sală este prezent și dl.Ilie Colorian, managerul Spitalului de
Boli Pulmonare Breaza, solicită acordul Consiliului local, în sensul ca proiectele care
vizează Spitalul să fie discutate primele.
Este supusă la vot introducerea acestor proiecte de hotărâri pe ordinea de zi și
renumerotarea lor în sensul menționat mai sus: s-a votat în unanimitate.
Proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.

Iniţiator: Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza;
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului orașului Breaza să semneze
actul adițional la contractul de închiriere nr.1105/20.06.2014;
Iniţiator: Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea Consiliului de Administraţie al Centrului
Cultural „Ion Manolescu” Breaza
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 83/2013 privind aprobarea înfiinţării
Clubului Sportiv Orășenesc „Tricolorul” Breaza ca instituţie publică în subordinea
Consiliului Local Breaza, cu modificările şi completările ulterioare.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de
organizare a adunărilor publice în Orașul Breaza.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.176/29.11.2017 privind constituirea
Comisiei de Siguranța Circulației pe raza orașului Breaza.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
8. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Breaza în
Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 18/2019 privind
aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Parcului Industrial Breaza şi a altor
documente
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de consultanţă /
asistenţă / reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Breaza prin
Primar, Primarului oraşului Breaza, Primăriei oraşului Breaza precum şi ale Comisiei
Locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, în faţa instanţelor de judecată.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.96/22.09.2020 privind aprobarea
închirierii prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea publică a orașului Breaza.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 9/2016 privind aprobarea condiţiilor de
repartizare, închiriere, exploatare şi administrarea a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă aflate
în proprietatea privată a oraşului Breaza.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului Local Breaza.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.

14. Proiect de hotărâre privind înregistrarea și difuzarea în mediul on-line, inclusiv în timp
real (live), prin utilizarea platformelor Facebook, Youtube si orice alta platforma similara,
a ședințelor Consiliului Local Breaza.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.107/05.11.2020 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: Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza;
Se dă cuvântul dnei.Toader Geanina pentru a supune la vot procesele-verbale ale
ședințelor anterioare:
- procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 05.11.2020 – s-a votat în
unanimitate;
- procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de
24.11.2020 – s-a votat în unanimitate.
Punctul 1 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
pe anul 2020;
Comisia buget finanțe – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului
orașului Breaza să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr.1105/20.06.2014;
Comisia juridică – aviz favorabil.
În cadrul ședințelor comisiilor de specialitate, dl.Richea a propus ca amendament
perioada de 01.12.2020-31.03.2021.
Dl.Colorian solicită ca mandatarea primarului să fie și pentru viitor.
Dl.Richea:”Îl mandatăm pe dl.primar pe două bugete. Urmează a se constitui o
comisie care să negocieze chiria începând cu data de 31.03.2021.”
Este supus la vot amendamentul formulat de dl.Richea, respectiv perioada
01.12.2020-31.03.2021: 16 voturi pentru și o abținere.
Dl.Colorian:”Să se menționeze în condițiile de preț ale actualului contract.”
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
În sală își face prezența dl.Necula Marian și dl.viceprimar îl întreabă dacă există
vreun impediment în ceea ce privește numărul de persoane în sală.
Dl.Necula:” Fiind sala de 200 de locuri, numărul admis este de 50 de persoane cu
respectarea distanțării sociale.”
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea
Consiliului de Administraţie al Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dna.Goga informează membrii consiliului local, că potrivit ROF al Centrului
Cultural ”Ion Manolescu”, din Consiliul de administrație trebuie să facă parte, managerul,
2 referenți, reprezentantul comisie de cultură din cadrul Consiliului local – dl.Nică
Justinian-Feodor și 3 consilieri locali.

Sunt supuse la vot propunerile formulate în cadrul ședințelor comisiilor de
specialitate, respectiv:
- Popescu Pompiliu-Constantin – 9 voturi pentru și 8 împotrivă;
- Mosor Alexandra-Ramona – 8 voturi pentru, 8 împotrivă și o abținere;
- Radu Iulia-Ionelia – 9 voturi pentru și 8 împotrivă;
- Richea Gheorghe – în unanimitate.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 83/2013
privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Orășenesc „Tricolorul” Breaza ca instituţie
publică în subordinea Consiliului Local Breaza, cu modificările şi completările ulterioare;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Sunt supuse la vot propunerile formulate în cadrul ședințelor comisiilor de
specialitate, respectiv:
- Popescu Pompiliu-Constantin – 9 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere;
- Ferăstrăeru Ion-Nicolae – 9 voturi pentru, 5 împotrivă și 3 abțineri;
- Bercăroiu Gheorghe-Dragoș – 9 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere;
- Richea Gheorghe – 15 voturi pentru și 2 abțineri;
- Necula Emanuel – în unanimitate;
- Cristea Daniel - 9 voturi pentru și 8 abțineri;
- Ardelean Cristian - 9 voturi pentru, 1 împotrivă și 7 abțineri;
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale
de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Orașul Breaza;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei
Comisiei Locale de Ordine Publică;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Sunt supuse la vot propunerile formulate în cadrul ședințelor comisiilor de
specialitate, respectiv:
- Nică Justinian-Feodor - membru;
Necula Emanuel - membru;
s-a votat în unanimitate
- Ardelean Cristian - membru;
- Ezaru Ciprian – supleant;
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL
nr.176/29.11.2017 privind constituirea Comisiei de Siguranța Circulației pe raza orașului
Breaza;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Sunt supuse la vot propunerile formulate în cadrul ședințelor comisiilor de
specialitate, respectiv:
- Vîjeu Simona-Liliana - membru;
- Bercăroiu Gheorghe-Dragoș - membru;

- Nacu Florinel – membru;
s-a votat în unanimitate
- Mosor Alexandra-Ramona – supleant;
- Richea Gheorghe – supleant;
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor
Consiliului Local Breaza în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Pulmonare
Breaza;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Sunt supuse la vot propunerile formulate în cadrul ședințelor comisiilor de
specialitate, respectiv:
- Ezaru Ciprian - membru – 16 voturi pentru și o abținere;
- Săvescu Adriana – membru – 8 voturi pentru și 9 abțineri;
- Vîjeu Simona-Liliana – supleant – în unanimitate;
- Ardelean Cristian – supleant – în unanimitate;
Dl.Ferăstrăeru o propune pe dna.Duțoiu Tonioara – 9 voturi pentru și 8 împotrivă.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 18/2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Parcului Industrial
Breaza şi a altor documente;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Sunt supuse la vot propunerile formulate în cadrul ședințelor comisiilor de
specialitate, respectiv:
Comisia de evaluare:
- Bercăroiu Gheorghe-Dragoș - membru – unanimitate;
- Vîjeu Simona Liliana – membru – unanimitate;
Comisia de contestații:
- Richea Gheorghe – membru – unanimitate;
- Duțoiu Tonioara – membru – unanimitate.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de
consultanţă / asistenţă / reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului
Breaza prin Primar, Primarului oraşului Breaza, Primăriei oraşului Breaza precum şi
ale Comisiei Locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, în faţa instanţelor de judecată;
Comisia buget finanțe – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 11 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.96/22.09.2020 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea publică a
orașului Breaza;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Sunt supuse la vot propunerile formulate în cadrul ședințelor comisiilor de
specialitate, respectiv:
- Ezaru Ciprian – membru – unanimitate;

- Cristea Daniel – membru – unanimitate;
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 12 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 9/2016 privind
aprobarea condiţiilor de repartizare, închiriere, exploatare şi administrarea a spaţiilor cu
destinaţia de locuinţă aflate în proprietatea privată a oraşului Breaza;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Sunt supuse la vot propunerile formulate în cadrul ședințelor comisiilor de
specialitate, respectiv:
- Cristea Daniel – membru – unanimitate;
- Necula Emanuel – membru –unanimitate;
- Bercăroiu Gheorghe-Dragoș - membru – unanimitate;
- Duțoiu Tonioara – membru – unanimitate.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al Consiliului Local Breaza;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl.președinte propune ca amendament la proiectul de hotărâre, reorganizarea
comisiilor de specialitate și introducerea comisiei pentru agricultură în cadrul comisiei
buget finanțe. Reducerea acestora de la 5 la 4 comisii.”
Dl.Richea:”ROF-ul este aprobat de Consiliul local. Nu cred că se impune această
modificare acum, deoarece acest regulament nu a fost modificat decât în ceea ce privește
difuzarea ședințelor în perioada de pandemie. Dacă dorim o modificare a acestui
regulament cred că ar trebui să venim pe viitor cu propuneri în acest sens.”
Dl.Nică:”Să vii cu o îmbunătățire a comisiilor de specialitate este un lucru foarte
bun. În cadrul comisiilor reunite eficiența este scăzută, s-a observat acestu lucru marți, dar
acum nu cred că mai este o problemă atâta timp cât ședințele sunt la ore diferite.”
Dna.Vîjeu:”În comisiile de specialitate ale consiliilor locale din alte orașe face parte
un singur consilier local. Sunt 3 comisii, din care 2 cu 5 membrii și cealaltă cu 7 membrii.”
Dna.Săvescu:”Dacă luăm în calcul numărul de proiecte de pe ordinea de zi de astăzi,
comisia juridică a dat aviz la toate proiectele.”
Dl.Richea:”Avizul comisiilor este consultativ.”
Dna.Vîjeu:”Comisia unde apare un singur domeniu este comisia pentru agricultură,
spre deosebire de comisia pentru administrație publică locală, juridic, relații cu publicul și
disciplină.”
Dl.Richea:”În anul 2000 când s-au constituit comisiile de specialitate, la nivelul
Primăriei orașului Breaza erau foarte multe solicitări /sesizări adresate comisiei agricole.”
Dl.Nică:”Purtăm o discuție și pierdem timpul. Dacă se dorește o reorganizare a
comisiilor trebuie mai întâi să modificăm hotărârea prin care s-au constituit comisiile de
specialitate.”
Dl.Ezaru:”Un proiect de hotărâre nu trebuie să treacă prin toate comisiile? Cine
hotărâște acest lucru?”

Dl.Ardelean:”Dl.primar și doamna secretar le transmite numai comisiilor care
trebuie să dea aviz.”
Dna.Săvescu:” Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de
activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe
care le prezintă consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă
acestea au legătură cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.”
Dl.Nacu:”Cred că dacă un proiect de hotărâre este îndreptat spre o comisie greșită,
acea comisie îl poate redirecționa comisiei care trebuie să-și dea avizul.”
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru și 5 abțineri (Ardelean
Cristian, Necula Emanuel, Radu Iulia, Mosor Alexandra și Vîjeu Simona).
Punctul 14 Proiect de hotărâre privind înregistrarea și difuzarea în mediul on-line,
inclusiv în timp real (live), prin utilizarea platformelor Facebook, Youtube si orice alta
platforma similară, a ședințelor Consiliului Local Breaza;
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl.Popescu solicită președintelui de ședință ca fiecare consilier care dorește să ia
cuvântul la proiectul de hotărâre, să se înscrie.
Dl.Bercăroiu C.”Am avut aceleași obiecțiuni și în anul 2016. Nu sunt împotriva
proiectului de hotărâre, dar aș dori să transmitem cum este la Câmpina, adică cu TV Valea
Prahovei. Înregistrarea cu telefonul nu este performantă, nu ne înțelegem noi aici și ar fi
lipsit de profesionalism să transmitem cetățenilor ceva lipsit de calitate. Sunt pentru
transmiterea live, alocăm bani, cumpărăm camere, dar să nu ne grăbim, să analizăm foarte
bine această activitate și să nu facem ceva pompieristic.”
Dl.Ardelean:”Putem să întrebăm populația daca este de acord cu aceasta?
Dva.spuneți că nu-i frumos față de ei. La fel cum mi s-a propus și mie puteți să inițiați un
proiect de hotărâre, să alocați sume din buget, cu cheltuielile respective. Dl.primar a găsit
această metodă prin Centrul cultural care poate să pună logistica necesară transmiterii live,
a fost inițiat acest proiect de hotărâre, îl supunem la vot, iar daca dvs.doriți să-l transmiteți
prin alte posturi de televiziune puteți să veniți cu un proiect de hotărâre în acest sens.”
Dl.Bercăroiu C.”Am spus să încheiem un contract cu un post de televiziune pentru
transmiterea live. Este un amendament la acest proiect.”
Dl.Ezaru:” Ce mijloace tehnice are Centrul cultural să transmită ședințele de
consiliu?”
Dl.Ardelean:”Au logistica necesară, microfon, cameră video, telefon, tot ce este
nevoie.”
Dl.Ezaru:”Ce tehnica poate să folosească Centrul cultural?”
Dra.Mosor:”Vorbiți de calitatea imaginii? Este vorba de ceva ce s-a propus și nu s-a
realizat, iar telefoanele performante filmează mai bine decât camerele video.”

Dl.Ezaru:”Ca să fie o filmare bună, de calitate, care să nu-ți modifice fața trebuie o
aparatură performantă pe care Centrul cultural nu cred că o deține. Mă întreba dl.președinte
dacă am consultat populația? Da i-am întrebat și nu toți cetățenii dispun de facebook și de
aceea spun că pe un canal de televiziune se poate uita oricine.”
Dl.Ardelean:”Un canal de televiziune la o ședință de 2-3 ore costă 2000 lei la Valea
Prahovei.”
Dl.Ezaru:”Există televiziune on-line pe facebook, pe youtube care știu despre ce
este vorba.”
Dna.Săvescu:” Aici nu este vorba despre fețele noastre, ci despre ceea ce se discută
și cred că sunetul trebuie să fie unul bun, de calitate, ca oamenii să înțeleagă. Pe de altă
parte legea ne obligă, inclusiv la această ședință la care suntem prezenți să fie transmise
live. Le îngrădim drepturile a 16860 de locuitori.”
Se poartă discuții care nu pot fi consemnate (de la minutul 14:35 pe a doua
înregistrare).
Dl.Ezaru:”Transmiterea către populație nu înseamnă facebook și youtube.”
Dl.Ardelean:”Toate site-urile au în spate un facebook și un youtube. Din punct de
vedere tehnic este aberant ce discutăm acum. Valea Prahovei are un youtube, numai că îți
ia bani pentru acest lucru.”
Dl.Viceprimar:”O să fie pe facebook-ul Primăriei orașului Breaza. Suntem în curs de
a-l organiza.”
Dl.Ferăstrăeru:”Dacă legea ne impune acest lucru, de ce ne-am mai întâlnit să
supunem la vot acest proiect?”
Dl.Viceprimar:” Ca să ne organizăm cum punem în practică acest lucru.”
Dl.Popescu:”În proiectul de hotărâre nu se specifică absolut nimic de modalitatea
cum se vor face aceste transmisii. Dacă cineva intră și îți blochează accesul și tu vrei să
transmiți live?”
Dl.Richea:”S-a spus aici că unii dintre noi nu vrem să votăm și că nu transmitem live
aceste ședințe și îngrădim accesul cetățenilor. Știți ce nu ați votat dvs.la proiectul inițial?
Tocmai acest lucru. Dumneavoastră domnilor consilieri v-ați abținut la acel proiect care de
altfel prevedea acest lucru, înregistrarea și difuzarea live a ședințelor de consiliu în
perioada de pandemie.”
Dl.Ardelean:”Nu vă împiedică nimic să votați acest proiect.”
Dl.Richea:”Nu, am spus să veniți cu un proiect de hotărâre care să aibă în spate un
regulament și o modalitate concretă de transmitere live a ședințelor.”
Dra.Radu:”Nu pot să mai ascult atâtea nemulțumiri. Un telefon fixat pe un trepied,
cu un microfon atașat, undeva în spatele sălii, poate transmite atât pe youtube, pe facebook,
cât și pe un canal de televiziune. Toate televiziunile, Valea Prahovei, Câmpina TV,
filmează 90% cu telefonul mobil, rare sunt situațiile când se mai filmează cu camerele
video.”
Dl.Ezaru:”Ce telefon?”
Dra.Radu:”Un Smartphone cu o cameră bună.”
Dl.Ezaru:”Are Centrul cultural acest telefon?”
Dra.Radu:”Ideea era ca ei să se ocupe de filmare efectiv.”

Dl.Richea:”Cred că la acest moment nu suntem pregătiți pentru așa ceva, dovadă stă
faptul că dl.Mitrea care este în direct cu noi nu aude ce se întâmplă aici. De la ședința
viitoare trebuie să respectăm legea și Regulamentul Consiliului local și să difuzăm
ședințele de consiliu. Astăzi nu, dar de data viitoare vom apărea pe un site pe undeva.”
Dl.Bercăroiu C. Solicită să fie supus la vot amendamentul formulat.
Dl.Ardelean:”Acest amendament are impact bugetar, cred că trebuie să veniți cu un
alt proiect.”
Este supus la vot amendamentul formulat de dl.Bercăroiu Cătălin, respectiv de a
încheia un contract cu o televiziune pentru difuzarea ședințelor: 9 voturi pentru și 8
împotrivă.
În urma votului, proiectul va fi retransmis compartimentelor de specialitate pentru
analiză.
Punctul 15 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.107/05.11.2020 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;
Comisia juridică: aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 16 voturi pentru și o abținere (Mitrea
Radu).
Dna.Goga prezintă adresa nr.16357/17.11.2020 și informează că s-a luat legătura cu
dl.Comărniceanu, care a rugat membrii comisiei pentru agricultură ca deplasarea în teren
să se desfășoare într-o zi de sâmbătă, deoarece dumnealui lucrează la Brașov și nu-și poate
lua zi liberă în cursul săptămânii. Dl.Bercăroiu solicită acordul membrilor comisiei: s-a
votat în unanimitate. Deplasarea se va realiza în data de 12 decembrie la ora 9.00.
Dl.Bercăroiu Dragoș solicită dlui.viceprimar să le asigure transportul.
Dl.Nică informează membrii consiliului că se apropie Ziua Națională a României și
solicită acestora să vină cu idei de sărbătoare în perioada de pandemie. De fiecare dată de-a
lungul anilor această zi a fost una specială pentru instituția primarului și consiliul local.
Dl.Richea:”Se poate observa că primăria și consiliul local au arborat drapelul
național. Președintele României a spus că anul acesta sărbătorim acasă, cu sufletul.”
Dl.Preoteasa:”Am participat la toate ședințele de consiliu și vă rog să nu-mi luați
acest drept de a nu mai participa. Referitor la transmiterea ședințelor, dacă se negociază cu
vreo televiziune, să știți că sunt foarte multe care nu-și acoperă orele de difuzare. Dacă
ședințele se vor difuza la o oră acceptabilă, acea televiziune va avea o audiență foarte
mare.”
Dl.Preşedinte Cristian Ardelean declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi
26 noiembrie 2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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