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Încheiat astăzi 17 decembrie 2020, ora 17.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a 
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.700/11.12.2020 a Primarului orașului 
Breaza,  conform   Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.   

La sedinţă participă: Primarul orașului Breaza – dl.Novac Bogdan Cristian, Viceprimarul orașului 
Breaza – dl.Necula Emanuel, Secretarul general al orașului – dna.Goran Maria Cătălina, 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. 

Se intonează Imnul Național al României. 
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  17 decembrie 2020. 
Dna.Goga:” Potrivit art.28 alin.(5) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Local, vă aduc la cunoștință că ”Ședințele Consiliului local al orașului Breaza se înregistrează și difuzează 
în mediul on line inclusiv în timp real pe site-ul Primăriei, pe pagina de facebook sau pe altă platformă 
dedicată (youtube).”  

În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 17 consilieri, din totalul de 17.  
Dl. Președinte informează membrii consiliului că peste ordinea de zi mai sunt trei proiecte de 

hotărâri, respectiv: 
1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.668/04.01.2005, modificat și 
completat prin acte adiționale; 

Iniţiator: Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; 
2.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru construcţie şi teren numiţilor 
Burlacu Maria şi Burlacu Gheorghe; 

Iniţiatori: Membrii Comisiei pentru învățământ; 
 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unei reduceri de la plata impozitului; 

Iniţiatori: Membrii Comisiei pentru învățământ; 
Este supusă la vot introducerea acestor proiecte de hotărâri pe ordinea de zi: 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 dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza, la data 
de 10.12.2020; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 50/2018 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de încadrare 
a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.11128/10.08.2010, modificat și 
completat prin acte adiționale; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.479/14.01.2015; 



- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.111/26.11.2020 privind stabilirea Consiliului de 
Administrație al Centrului Cultural ”Ion Manolescu” Breaza; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea SNTGN 
”Transgaz” SA asupra unor terenuri proprietate privată a orașului Breaza; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.668/04.01.2005, modificat și 
completat prin acte adiționale. 

Iniţiator: Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; 
9. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru construcţie şi teren numiţilor 
Burlacu Maria şi Burlacu Gheorghe 

Iniţiatori: Membrii Comisiei pentru învățământ; 
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unei reduceri de la plata impozitului; 

Iniţiatori: Membrii Comisiei pentru învățământ; 
 

Se dă cuvântul dnei.secretar general pentru a supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 
data de 26.11.2020 – 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 aprobarea contului de execuție al bugetului 

local al orașului Breaza, la data de 10.12.2020; 
Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
Dna.Duțoiu:”Nu fac parte din comisia buget finanțe și aș dori să-i adresez dlui.primar o întrebare, în 

legătură cu impozitul și taxele pe clădiri. La persoane juridice avem prevăzut 3.753.860, realizat 219893 
lei, procentul este sub 6%. De ce așa puțin, în condițiile în care avem nevoie de bani la bugetul local? La 
persoanele juridice nu a fost scos SC Hidrojet SA”? 

Dna.secretar:”Nu știu să vă spun la acest moment dacă debitele înregistrate de SC Hidrojet au fost 
radiate din evidență.” 

Dl.Primar:”Acestea sunt cifrele care v-au fost prezentate, cu siguranță la final de an fiscal când vom 
avea întreaga execuție bugetară pentru anul 2020 vă vom prezenta în detaliu toate sumele care au fost 
încasate și care au fost previzionate a fi încasate. Este o rată foarte mică de colectare a impozitului de la 
persoane juridice, în ședința următoare de la început de an fiscal o să vă supun atenției și măsuri pe care le 
avem în vedere de creștere a ratei de colectare a taxelor și impozitelor locale. Este o sumă care până la 
acest moment nu este deloc îmbucurătoare și practic vine în nota de colectare atât la persoane fizice, cât și 
la cele juridice, de 38%. Cu siguranță la următoare ședință de consiliu va fi și reprezentantul Serviciului 
financiar contabil și vă poate oferi toate detaliile.” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 50/2018 

privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile 
neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite; 

Comisia juridică – aviz favorabil. 
În cadrul comisiei buget finanțe a fost propus dl.Nacu Florinel. 
Dl.Ezaru propune ca din cadrul acestei comisii să facă parte și dl.Bercăroiu Gheorghe Dragoș. 
Dna.Săvescu îl propune ca supleant pe dl.Richea Gheorghe. 
Sunt supuse la vot cele trei propuneri: s-a votat în unanimitate. 
Dna.Duțoiu:”Solicit comisiei constituite să înceapă cu terenul de vis a vis, unde proprietar este Uzin 

Internațional, este un teren neîngrijit, frunza nu a fost curățată, sunt crengi, iar clădirea arată foarte urât, 
aici în fața primăriei.” 



Dl.Primar:”Și noi am sesizat această problemă cu construcția de vis a vis, în paralel am solicitat 
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului să identifice într-o primă fază majoritatea 
terenurilor neîngrijite. Urmează ca la începutul săptămânii viitoare să avem o evidență a tuturor clădirilor 
neîngrijite, cu dovada clară a aspectului la acest moment, cu adresă de identificare și cu proprietar. O să le 
punem în vedere să-și igienizeze proprietatea și urmează să o facă în cel mai scurt timp posibil rezonabil, 
iar după aceea în funcție de ce va decide și comisia să trecem la majorarea impozitului cu 500%.” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere 

nr.11128/10.08.2010, modificat și completat prin acte adiționale; 
Dl.președinte:”Este vorba de contractul încheiat cu dl.Kiru Vasile, în urma unei noi măsurători 

suprafața terenului închiriat este de 1,72 ha.” 
Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere 

nr.479/14.01.2015; 
Dl.Primar:”Urmare aspectului sesizat de comisia de specialitate la ședința anterioară, am solicitat 

SC Cirex SRL să-și exprime punctul de vedere privind continuarea derulării contractului de închiriere, sens 
în care au transmis o adresă prin care spun că doresc continuarea contractului pentru închirierea spațiilor 
publicitare în aceeași termeni contractuali.” 

Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
Durata: 3 ani. 
Chiria să fie actualizată cu indicele de inflație.  
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.111/26.11.2020 privind 

stabilirea Consiliului de Administrație al Centrului Cultural ”Ion Manolescu” Breaza; 
Dl.Primar:”A fost o eroare materială a funcției menționată pentru unul din angajații Centrului 

Cultural ”Ion Manolescu”, de fapt este o îndreptare de eroare materială, componența comisiei rămânând 
aceeași.” 

Comisia juridică – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și 

servitute în favoarea SNTGN ”Transgaz” SA asupra unor terenuri proprietate privată a orașului Breaza; 
Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
Dna.Duțoiu:”Cartierul Valea Târsei este singurul afectat de acest proiect, mă refer la faptul că 

aceste lucrări crează un disconfort major asupra cetățenilor și drumurilor pe care le traversează. Știu că 
există o lege care-i obligă să alimenteze cu gaze localitățile pe unde trec cu conducta. Știu că sunt vreo trei 
conducte care traversează acest cartier și obligația lor era să fie amplasată la o distanță de 50 de metri de 
locuințe, dar sunt zone unde distanța este de 25 de metri. În momentul când se verifică conducta este un 
zgomot infernal, iar această conductă pentru noi reprezintă o adevărată bombă. Știți de ce Provița are gaze? 
Pentru că în anii 80´ a fost o explozie, au ars 4 case și atunci ca o îndreptare a ceea ce s-a întâmplat i-a 
racordat la gaze. Sper să nu se repete inundațiile din 1997, când după aceste inundații au montat o conductă 
aeriană, iar stâlpii de susținere sunt în albia majoră a râului Târsa. Cred că ar trebui să la impune și noi 
anumite condiții. Este dreptul nostru de a avea gaze la Valea Târsei.” 

Dl.Primar:”Referitor la aducerea la starea inițială, vă pot spune cu certitudine că nu va mai fi 
obținut niciun proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor până când terenul nu va fi adus la starea 
inițială. Dacă nu-și vor face lucrarea din punct de vedere calitativ cum trebuie, nu vor obține recepția finală 
și mai mult decât atât vor fi aplicate și sancțiuni în cuantumul prevăzut de lege, astfel încât cu toții să ne 
respectăm clauzele contractuale. Vizavi de problemele pe care le sesizați, cunosc și știu că așa se întâmplă, 
mai ales de la momentul în care s-a optat pentru varianta unei conducte aeriene, din păcate aici vorbim de o 
legislație națională care le-a permis până la un momet dat să aibă astfel de conducte aeriene. Deja am inițiat 
demersuri cu Distrigaz-ul, chiar și cu Transgaz-ul în perioada recent încheiată, în care le-am solicitat să dea 



curs ultimului Ordin ANR prin care sunt obligați să racordeze la rețeaua de gaze toate proprietățile pe o 
rază de 2500 de metri. Acum facem demersuri pentru a motiva populația să depună cereri personale, pentru 
că conform legislației cetățenii trebuie să solicite acest lucru.” 

Dna.Duțoiu.”La Valea Târsei s-au întocmit 60 de dosare, personal m-am ocupat de acest lucru în 
mandatul trecut, am mers la Ploiești, nu ne-au primit dosarele.” 

Dl.Primar:”Sunt două demersuri diferite: la momentul la care dvs. ați făcut aceste demersuri și vă 
mulțumesc, era o altă legislație în vigoare. Acum este o legislație nouă care practic instituie în sarcina 
distribuitorilor obligația legală ca în termen de 90 de zile  de la primirea cererii să racordeze la rețeaua de 
gaz orice proprietate pe o arie de 2500 de metri față de rețeaua existentă. Ordinul ANR se aplică nu doar  
pentru gaz, ci pentru tot ce înseamnă energie. Facem toate demersurile în perioada următoare pentru a 
extinde rețeaua și pentru a fi respectate dispozițiile legale, astfel încât oricare dintre brezeni să aibă acces la 
toate utilitățile.” 

Dl.Ezaru:”M-am ocupat și eu în mandatul trecut de problema gazului și vreau să vă spun că aveți 
perfectă dreptate. Am făcut un exercițu pentru instituțiile publice din Valea Târsei și ne-au dat un cost 
enorm a ceea ce înseamnă documentația ce urmează a fi întocmită, avizele ce trebuiesc luate. Ce mai bună 
soluție ar fi că continuăm demersurile începute, în sensul că trebuie semnat un contract cu Ministerul 
Energiei și SC Distrigaz (cel puțin în acea fază am ajuns noi) și costurile cred că ar fi altele, iar cine dorește 
racordarea o poate face.” 

Dna.Duțoiu:”Am înțeles că sunt fonduri europene pentru racordarea la rețeaua de gaze. La acest 
moment cred că numai 20 de familii și-ar permite racordarea și cred că dacă acest lucru se poate realiza 
prin fonduri europene nu ar fi probleme și ar fi ajutați și ceilalți locuitori să se racordeze.” 

Dl.Primar:”Deja demersurile le-am făcut, dar etapa premergătoare a fiecărui proiect de genul acesta 
durează. Pentru mine accesarea de fonduri europene sau de fonturi naționale ori internaționale este 
prioritară, dar la orice proiect pe care ni-l dorim, indiferent de sursa de finanțare avem nevoie de un studiu 
de fezabilitate. După ce obținem din nou acordurile de principiu pentru acele puncte de racordare pe 
magistrala de gaz, cu siguranță vom face demersuri pentru finalizarea studiilor de fezabilitate pentru 
racordarea cu gaz în toate zonele orașului Breaza unde nu există la acest moment. Mă refer aici la Valea 
Târsei, Ograda, Frăsinet, Nistorești, Podu Corbului și orice altă zonă în care rețeaua de gaz este inexistentă 
sau este insuficientă, pentru că avem și în Gura Beliei câteva cazuri unde rețeaua de gaz nu este extinsă.” 

Dl.Bercăroiu C:” De-a lungul timpului s-au făcut multe lucrări pe raza orașului Breaza, din 
nefericire Cartierul Valea Târsei a avut singurul de suferit datorită lucrărilor care s-au realizat. Cu anii în 
urmă această conductă trecea prin centrul localității, pe str.Națiunii și pe Miron Căproiu prin spatele 
UCECOM-ului și acesta a fost motivul pentru care au mutat-o pe Valea Târsei. Ca să poți să te racordezi la 
această magistrală trebuie mai întâi să se facă o stație de depresurizare și probabil costurile sunt foarte mari 
și nu pot acoperi cheltuielile cu această stație.” 

Dl.Ezaru:”Distrigaz rețele a emis o variantă, urma să mai facă cineva cu o firmă autorizată  o altă 
variantă și cu aceste două variante societatea să se ocupe.” 

Dl.Popescu:”Distrigaz Sud rețele este la noi în zonă. Cel care dă avizul de înțepare în conductă este 
Transgaz. Fără avizul Transgaz-ului, Distrigaz rețele nu poate să facă nimic. Dacă se face o stație de 
depresurizare... 

Dl.Primar:”Punctul de vedere al Transgaz-ului, cel puțin la acest moment  și achiesez la ceea ce 
spune dl.consilier Popescu, este că pe magistrala Transgaz care tranzitează UAT Breaza există două puncte 
de înțepare, la granița cu UAT Cornu și la Nistorești. Trebuie făcută și acea stație de depresurizare, dar 
aceasta este pe posturile distribuitorului, cea care realizează rețeaua și anume Distrigaz-ul. Distrigaz se va 
înțepa în magistrala Transgaz.” 

Dl.Ezaru propune dlui primar să-i invite pe cei de la Distrigaz, să le spună ce ne dorim și să vedem 
ce se poate realiza. 

 Dl.Primar:”La ce spune dna.consilier Duțoiu, are dreptate că acolo este o cu totul altă situație față 
de zona Nistorești, Frăsinet, Podu Corbului, deoarece la Valea Târsei trece exact prin jumătatea acestui 
cartier. În celelalte cartiere conducta este paralelă cu DN1 și nu este aceeași situație, important este să 
găsim soluția optimă pentru ambele zone să reușim finalitatea. Finalitatea este ca și consumatorul casnic, 



utilizatorul final să fie racordat la rețeaua de gaze. Facem în acest sens toate demersurile și inițiem toate 
procedurile cu toate instituțiile abilitate pentru ca împreună să identificăm o soluție cât mai rapidă și cât 
mai eficientă pentru racordarea populației la rețeaua de gaze.” 

Dl.Ezaru anunță că ultima discuție cu SC Distrigaz a fost de a reînnoi avizul care a avut valabilitate 
1 an și acum a expirat. 

Dl.Primar:”Periodic, vă garantez că orice demers vom face și orice pas înainte dvs.veți fi informați 
în baza unor documente pe care vi le voi prezenta în următoarele ședințe de consiliu local. Toate proiectele 
și toți pașii pe care îi vom face, care privesc bunul mers al comunității vă vor fi aduse la cunoștință.” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere 

nr.668/04.01.2005, modificat și completat prin acte adiționale; 
Dl.președinte anunță că acest proiect vizează prelungirea contractului de închiriere încheiat între 

Orașul Breaza și dna.Păunescu Carmen Natalia. 
Dl.Primar:”Este vorba de un teren în apropierea proprietății dnei.Păunescu Carmen, dumneaei este 

proprietara imobilului și a terenului de sub casă, acest teren reprezintă de fapt curtea imobilului și este ceea 
ce folosește și pe ce i-a fost reconstituit dreptul de proprietate.” 

Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
Chiria: 327 lei/lună; S-a votat în unanimitate chiria de 327lei/lună. 
Durata contractului:  
Dl.Mitrea propune durata de 4 ani cât este și mandatul actualului consiliu local: 8 voturi pentru și 9 

abțineri (Ardelean C., Bercăroiu C., Cristea D., Mosor A., Nacu F., Necula E., Radu I., Săvescu A. și Vîjeu 
S.). 

Dna.Săvescu propune durata de 5 ani: 13 voturi pentru și 4 abțineri (Duțoiu T., Ferăstrăeru N., 
Mitrea R. și Popescu P.) 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: 15 voturi pentru și 2 abțineri (Duțoiu Tonioara și 
Popescu Pompiliu-Constantin). 

Punctul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului 
pentru construcţie şi teren numiţilor Burlacu Maria şi Burlacu Gheorghe; 

Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 10 Proiect de hotărâre privind acordarea unei reduceri de la plata impozitului; 
Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
Dl.Mitrea dorește să știe dacă CARP nr.3 ”Înfrățirea” a mai fost scutită de la plata impozitului. 
Dl.Popescu, ”da, anul acesta cu 50%.” 
Dl.Ardelean:”Au fost solicitări în fiecare an, singura dată când s-a răspuns solicitării a fost anul 

trecut când s-a inițiat proiect de hotărâre pentru reducerea cu 50% a impozitului pe anul 2020. S-au purtat 
discuții în comisii, CARP nr.3 ”Înfrățirea” ne-a trimis și o balanță unde arată că sunt pe minus 50.000 lei. 
Datorită pandemiei, Comisia pentru învățământ a inițiat proiectul de hotărâre privind reducerea cu 50% 
pentru anul 2021.” 

Dl.Ezaru:”Știu că avem solicitare și de la CARP Breaza.” 
Dna.Goga:”Da, a fost luna trecută, dar dvs.nu ați fost de acord cu inițierea proiectului de hotărâre în 

acest sens.” 
Dl.Ezaru:”Dacă CARP Breaza nu a fost scutită, de ce să scutim CARP nr.3 ”Înfrățirea?” 
Dl.Popescu:”CARP Breaza produce venituri în fiecare lună, iar CARP nr.3 ”Înfrățirea” justifică 

prin acte că datorită pandemiei au avut activitate anul acesta numai 2 luni și acest lucru s-ar putea să se 
întâmple și în anul 2021. Ei plătesc impozit 9758 lei.” 

Dl.Ezaru:”Este CARP nr.3 ”Înfrățirea” a sectorului 6.” 
Dl.Ardelean:”Domnule Ezaru, cât plătește CARP Breaza?” 
Dl.Ezaru:”Cred că 300 lei.” 
Dl.Ardelean:”Cu scutirea aceasta da 50% CARP nr.3 ”Înfrățirea” o să plătească impozit peste 5000 

lei”. 



Dl.Ezaru:”Dacă dumnealor acordă facilități...” 
Dna.Săvescu:”Această reducere de impoozit s-a propus strict pe perioada de pandemie. Că este o 

reducere de 25%, 50% sau 75%, majoritatea membrilor comisiilor au fost de acord cu inițierea proiectului 
de hotărâre privind reducerea impozitului de 50%.” 

Dl.Ezaru:”Așa o să vină toate firmele din oraș.” 
Dl.Ardelea:”De venit o să vină și nu puteți să-i acuzați, pentru că sunt afectați.” 
Dl.Ezaru:”Nu spun că nu sunt de acord, dar unii sunt ai orașului Breaza și alții din București, 

sectorul 6.” 
Dl.Nică:”Domnule președinte, supuneți la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat de 

Comisia de învățământ.” 
Dl.Mitrea:”Pentru anul 2020 și-au achitat impozitul?” 
Dl.Primar:”Da.” 
Dl.Bercăroiu C:”Această casă a aparținut familiei Georgescu și când a fost preluată de această 

CARP era într-o stare mare de degradare. A fost renovată, au investit foarte mulți bani și acolo vin numai 
pensionari din București, sectorul 6. Acolo nu vin turiști, vin pensionari și nu se fac afaceri. Ideea este să 
venim în sprijinul lor deoarece impozitul este foarte mare și activitate nu au decât în perioada iunie-
septembrie.”  

Este supus la vot proiectul de hotărâre: 16 voturi pentru și 1 împotrivă (Ezaru Ciprian). 
Punctul 11. Diverse. 
Dl.Ezaru:”Domnule primar, sunt probleme semnalate de cetățenii orașului și am dori să vi le 

expunem în ședința de consiliu.” 
Dl.Primar:”Și aici, dar așa cum am spus și la ședința trecută am toată disponibilitatea și 

deschiderea, oricând mi le puteți aduce la cunoștință, de îndată să putem rezolva problemele sesizate de 
locuitorii orașului.” 

Dl.Ezaru:”Sunt persoane care întreabă, când se vor începe antrenamentele la handbal și dacă va mai 
fi antrenor dl.Vaiu?” 

Dl.Primar:”Din câte am înțeles de la dl.director al CSO Tricolorul Breaza și colegii care fac parte 
din comitetul director pot confirma, este aici și dl.președinte Ferăstrăeru, până în luna ianuarie activitățile 
sportive sunt suspendate în baza Deciziei Federației Române de Handbal, iar situația anumitor antrenori, că 
aici nu contează numele unei persoane ci situația juridică în care aceștia se găsesc, este în felul următor: au 
fost făcute demersuri în ultima perioadă, demersuri care au la bază o corespondență purtată între CSO 
Tricolorul Breaza și Federația Română de Handbal, iar concluzia din punct de vedere juridic este faptul că 
acest club nu mai poate încheia contracte de voluntariat ci doar contracte de activitate sportivă. Contractele 
de activitate sportivă pot fi încheiate doar cu persoane care dețin carnet de antrenor. Având în vedere că o 
parte dintre antrenorii care activează acum în cadrul clubului nu dețin acest carnet de antrenor, nu mai pot 
avea un raport juridic ulterior cu Clubul Sportiv. Mai mult decât atât, din ce mi-a comunicat dl.director al 
CSO Tricolorul Breaza acești antrenori care nu întrunesc condițiile legale la acest moment pentru a încheia 
un contract de activitate sportivă și-au manifestat interesul de a face cursuri în perioada următoare  pentru a 
obține acest certificat, sens în care dumnealui le poate pune la dispoziție logistica pentru a face practica 
aferentă acestor cursuri. Aceasta este situația juridică la acest moment.” 

Dl.Ezaru:”Dacă există posibilitatea pe străzile laterale să fie amplasate indicatoare cu limitare de 
viteză. Deși în oraș se merge cu 70/h, pe aceste străzi laterale să avem posibilitatea să limităm viteza.” 

Dl.Primar:”Astăzi s-a întrunit Comisia pentru siguranța circulației rutiere și împreună cu toți 
membrii acesteia am hotărât ca imediat la începutul anului 2021 să ne întâlnim din nou, să identificăm 
aceste străzi și mai mult decât atât să montăm acele oglinzi necesare accesului de pe o stradă pe alta, să 
montăm indicatoarele rutiere și limitatoarele de viteză. Nu acele limitatoare din plastic care sunt ineficiente 
și să fie create limitatoare din asfalt în așa fel încât să-și atigă scopul pentru a reduce viteza de deplasare pe 
anumite tronsoane de drum unde acea stradă nu permite rularea cu o viteză mai mare.” 

Dl.Ezaru:”Dl.profesor Ungureanu solicită montarea unei oglinzi la ieșirea de pe Bld. Eroilor în fața 
Pizzeriei.” 



Dl.Primar:”O să punem, sunt mai multe zone pe care le-am identificat și unde o să montăm aceste 
oglinzi. Oricum, din câte cunosc există și o hotărâre de Consiliu local anterioară prin care s-a aprobat 
montarea acestor oglinzi. O s-o analizăm în detaliu și dacă se impune completarea acesteia o vom face.”   

Dl.Ardelean:”Dar limita de viteză în oraș nu este 70/h domnule Ezaru. Este de 50/h.” 
Dl.Ezaru:”Pe DN1 este de 70/h.” 
Dna.Duțoiu:”Dacă tot s-a vorbit de aceasta comisie de siguranța circulației, în punctul Chioveni 

este necesară montarea unor parapeți. Un alt punct este la intrarea de la școală pe str.Drum Nou, este o 
curbă și ar trebui montat un indicator reflectorizant, deoarece au avut loc trei accidente.” 

Dl.Primar:”O să luăm măsuri în ambele puncte și ca o completare pentru str.Drum Nou, în comisie 
s-a discutat astăzi și vizavi de un pericol care există pe această stradă, între cele două artere unde este 
montat neconvențional un stâlp electric fisurat pus peste un podeț. Este un pericol real pentru siguranța 
oamenilor și mai ales al copiilor.” 

Dna.Duțoiu:”La intrarea pe strada Tudosești, am ridicat această problemă și în mandatul trecut, este 
o curbă periculoasă și ar trebui montată o oglindă. O altă problemă pe care o supun atenției Consiliului 
local este aceea a relației dintre consilieri. Cred că relațiile dintre noi ar trebui să fie de colegialitate și de 
respect. Știți cum se spune la noi la români că ”rufele se spală în familie”, eu aș spune că rufele ar trebui să 
le spălăm în consiliu. Nu vreau să dau nume, dar sunt supărată că am fost jignită pe facebook și nu-i 
frumos. Nu-i moral, nu-i omenește și dacă avem ceva să ne spunem să o facem față în față.” 

Dl.Primar:” Sunt total de acord cu dvs., aceasta este și rugămintea mea și fac un apel, eu personal 
nu am jignit și nu voi jigni pe nimeni niciodată, consider că orice simpatie, antipatie, afinitate politică sau 
viziune asupra unui aspect îl putem exprima într-un cadru civilizat, corect și având în vedere și cei 7 ani de 
acasă. Vă înțeleg mai bine ceea ce spuneți pentru că și eu am fost jignit atât în mediul on-line cât și dintre 
colegii consilieri și nu vreau să dau nume, dar mi-au fost aduse niște acuze care nu au legătură cu realitatea 
și cred că este bine ca toți să trecem peste aceste momente și împreună să fim o familie și să privim binele 
comunității și al orașului nostru.” 

  Dna.Duțoiu:”Și în mandatul trecut aveam opinii personale la proiectele de hotărâri, dar în 
momentul când ieșeam din sală ne spuneam ”la revedere”, mergeam împreună la o cafea și nu erau 
probleme de genul acesta. Divergențele erau doar pe proiectele de hotărâri și atât.” 

Dl.Primar:”Orice discuție în contradictoriu trebuie să aibă o finalitate pozitivă și să se poarte în 
limitele decenței, al bunului simț și al respectului reciproc.” 

Dl.Bercăroiu D:”Aduc la cunoștință colegilor că sâmbătă 12.12.2020 ne-am deplasat în Cartierul 
Podu Corbului, pentru a discuta reclamația formulată de dl.Comărniceanu Marian în legătură cu izlazul din 
pct.Padina. Am purtat discuții cu ambele părți, cu reclamantul și Asociația care deține contractul de 
închiriere în pct. Padina. În concluzie, membrii prezenți (Ardelean Cristian, Bercăroiu Dragoș, Cristea 
Daniel și Săvescu Adriana), ne-am asumat să organizăm o întâlnire cu toți crescătorii de animale și cu 
această asociație prin care să ajungem la o înțelegere în sensul intrării în asociație și a altor crescători. A 
doua problemă, tot în aceeași zi ne-am deplasat pe Fdt.Teilor pentru a lua în discuție solicitarea dnei.Turea 
Gabriela, dumnealor dețin un contract pe HCL nr.117, am constatat calitatea acestui teren, rămâne să se 
prezinte răspunsul în termenul stabilit de lege.” 

Dl.Popescu P:”Aș dori să sesizez un eveniment care nu a mai avut loc din 1990 și până astăzi. 
Consiliul local nu a participat și nu a depus coroane la niciun monument din oraș de Ziua Națională a 
României. Domnul consilier a întrebat în ședința anterioară cum se va sărbători ziua de 1 decembrie și s-a 
răspuns cu:„o să mai vorbim. Menționez pe această cale că de fiecare dată Ziua Națională, Ziua Armatei și 
Ziua elevilor a fost sărbătorită la invitația primarului. Consiliul local nu a primit invitație din partea 
Primarului orașului Breaza, pentru a participa de Ziua națională la depunere de coroane.” 

Dl.Primar:”Domnule consilier Popescu dacă îmi permiteți sunt total de acord cu dvs. că Ziua 
Națională este cel mai important moment din decursul unui an pentru noi, pentru români. În ciuda faptului 
că spuneți că nu a fost o invitație oficială formulată, vă aduc la cunoștință faptul că au fost depuse coroane 
de flori la trei monumente din Breaza, toate fiind depuse din partea Primarului și a Consiliului Local. Mai 
mult decât atât vreau să vă informez că am avut discuții cu dl.consilier Nică Justinian în acest sens, 
dumnealui știu că va lansat invitația și nimeni nu și-a manifestat intenția de a participa. Nu vreau să 



speculați că ar fi vorba de o anumită familie politică, dar dl.consilier Ardelean a participat și am participat 
cu coroane de flori atât din partea Primăriei și a Consiliului Local Breaza la 3 monumente. Vă rog să nu-mi 
luați în nume de rău, dar aici nu cred că mai este vorba de orgoliu dacă vorbim de sentiment național.” 

Dl.Popescu:”Îmi pare rău, dar Partidul Național Liberal nu a primit invitație din partea Primăriei.” 
Dl.Primar:”Nici nu o să primiți vreodată. Partidele nu vor primi niciodată invitație din partea 

primarului. Am făcut invitația către Consiliul local. La un moment festiv cum este Ziua Națională a 
României, invitația o s-o formulez de fiecare dată către consilierii locali ai orașului Breaza.Partidele 
politice, familiile politice în nume propriu pot depune ...” 

Dl.Popescu:” Noi consilierii Partidului Național Liberal nu a primit invitație din partea dvs.” 
Dl.Primar:” Da, nici eu nu am primit invitație din partea Consiliului și chiar dacă nu am primit tot 

am depus.” 
Dl.Popescu P:”Solicitarea s-a făcut în ședința de consiliu.” 
Dl.Primar:”A răspuns cineva afirmativ?” 
Dl.Popescu P:”S-a răspuns: ne mai gândim.” 
Dl.Primar:”Eu am comunicat, dl.Nică vă poate confirma, am lansat invitația, am depus coroanele de 

flori.” 
Dl.Popescu P:”Poate sunteți suparat...” 
Dl.Primar:”Nu sunt supărat și indiferent de opțiune personală niciodată n-o să transpun în cadru 

instituțional.” 
Dl.Popescu P:”A fost depusă coroană din partea Consiliului Local?” 
Dl.Primar:”Da, a fost coroană comună depusă din partea primăriei și a Consiliului Local la cele trei 

monumente.” 
Dl.Popescu P:”În Breaza sunt 6 monumente.” 
Dl.Primar:”Da și noi am depus la trei dintre ele.” 
Dl.Popescu P:”Normal ar fi fost să mergem la toate.” 
Dl.Primar:”Normal nu ar fi trebuit să mergem la niciunul, dacă ați observat nici măcar la Arcul de 

Triumf nu s-au depus coroane, pentru că anumite activități au fost interzise în perioada stării de alertă și 
mai mult decât atât în codul roșu în care ne aflam, dar asumându-ne anumite riscuri și din respectul față de 
țară am depus totuși la trei monumente.” 

Dl.Popescu P:”Sunt perfect de acord cu dvs. numai că vreau să menționez două lucruri: toate 
localitățile din jurul orașului breaza au avut prezenți toți consilierii locali la depunerea de coroane de flori 
la monumentele eroilor de Ziua națională.” 

Dl.Primar:”Probabil că în alte unități administrativ teritoriale  s-a trecut peste orgoliul politic și s-a 
înțeles fenomenul național, la noi se pare că nu. Am purtat discuții cu consilieri locali, am spus și am lansat 
invitația că se depune coroane și o s-o repet de câte ori este cazul, da, am depus coroane și din partea 
Consiliului Local Breaza, chiar dacă consiliul nu a făcut un minim pas de a celebra această festivitate.” 

Dl.Ezaru:”Se vorbește de invitație.” 
Dl.Ardelean:”Domnule Ezaru, noi doi am vorbit la telefon și am decis că nu are rost datorită 

pandemiei și să merg eu în calitate de președinte al Consiliului Local?” 
Dl.Ezaru:”Da, așa am vorbit.” 
Dl.Nică:”Intervin pentru că la momentul acela am pus o întrebare. Acum, din punctul meu de 

vedere este o cutumă la noi la Breaza ca primarul să inițieze unele acțiuni. Din punctul meu de vedere nu 
are nicio obligație. Sunt două instituții paralele: Instituția Primarului și Instituția Consiliului Local. Nu este 
una mai sus decât cealaltă. Că dorește domnul primar să ia inițiativa și să lanseze o astfel de invitație o 
face, consideră că nu este nevoie să o facă, nu o face. Poate să fie inițiativa din partea președintelui de 
ședință al Consiliului local sau al oricărui alt consilier. Nu cred că trebuie să facem din asta un capăt de țară 
și trebuie să depășim momentul pentru că dl.primar nu a participat la ședința ordinară din data de 
26.11.2020. Poate a fost și o lipsă de comunicare.” 

Dl.Popescu:”Suntem patru consilieri din partea PNL și nu am fost sunați, nu ne-a fost adusă la 
cunoștință această inițiativă.” 



Dna.Săvescu:”În ședința trecută am propus să facem un grup al consilierilor locali și să putem 
comunica mai ușor între noi. Eu ca președinte al comisiei juridice nu cunosc decât numerele de telefon ale 
membrilor acestei comisii. Nu am numerele de telefon ale tuturor consilierilor, pentru că atunci când am 
solicitat acest lucru nu toată lumea a fost de acord. Nu ați dorit să avem un grup să putem comunica între 
noi consilierii locali.” 

Dl.Ardelean:”Nu ați vrut să fiți într-un grup cu noi și acum ne acuzați că depunem coroane.” 
Dl.Primar:”Reiterez și îmi însușesc ideea doamnei Duțoiu. Haideți să fim umani, haideți să fim 

oameni și brezeni înainte de orice și să lăsăm orgoliul la o parte. Vă rog, mi se pare că deja o dăm în lupte 
de orgoliu. Am pretenția să fiu invitat. Așa cum a spus și dl.director, nu este o obligație legală, nu este nici 
măcar o relație de subordonare din punct de vedere instituțională, din contră, este o relație de colegialitate, 
de spirit comunitar și de brezeni. Haideți să ne aducem contribuția fiecare mai ales când este vorba de 
sentiment național și sentiment comunitar.”  

Dl.Bercăroiu C:”Cred că este o lipsă de comunicare la nivelul Consiliului local în relația cu 
primarul. Dacă dl.primar era prezent probabil că se rezolva problema. Din anul 1990 primarul lua inițiativa 
și în permanența primarul X, Y, Z chema membrii Consiliului local pentru anumite evenimente, dar cred că 
putem trece peste aceste lucruri. Revenind la punctul diverse, vizavi de strada Colonel Popovici devine o 
pistă de raliu pentru taximetriști. În acea comisie de siguranță a circulației, vă rog inițiați o decizie prin care 
să impuneți poliției să circule mai des pe această stradă, pentru că nu este normal să se circule cu 100/h. Ei 
fac legea. Să încercăm să rezolvăm această problemă și să-i potolim puțin pe acești taximetriști. Strada 
Națiunii este o mare problemă, în dreptul familiilor Bălucea și Vasilescu să turnăm beton pentru că sunt 
două gropi foarte mari. Probleme sunt și pe str.Gurga, Oituz, Dunării. O altă problemă este amplasarea unei 
oglinzi la intersecția str.Victoriei cu str.Col.Popovici, iar în curba cu str.Jiului trebuie montată o lampă.” 

Dl.Primar:”Vă mulțumesc pentru problemele sesizate, în legătură cu problema vitezei de deplasare 
pe anumite sectoare de drum care a fost discutată și astăzi în cadrul ședinței comisiei pentru siguranța 
circulației, am hotărât ca în perioada următoare, dacă nu reușim la finalul acestui an, o s-o facem la 
începutul anului viitor, împreună cu reprezentanții Poliției naționale să avem în primă fază o întâlnire cu 
reprezentanții firmelor de taxi, pentru a încerca de bunăcredință și cu respect față de cetățeni o rezolvare pe 
cale amiabilă a acestei probleme. În paralel venim cu măsurile pe care vi le-am prezentat deja și ne dorim 
ca în cel mai scurt timp posibil să reușim să edificăm acele limitatoare de viteză din asfalt care să fie un 
factor real pentru reducerea vitezei de deplasare pe anumite tronsoane de drum. Vizavi de oglinzile care 
trebuie montate în mai multe zone și exemple sunt destul de multe, avem acea hotărâre de consiliu local pe 
care o vom pune în aplicare. În ceea ce privește iluminatul public vă informez că începând cu data de 3 
spre 4 octombrie  iluminatul public funcționează pe tot parcursul nopții și în ultima perioadă am reușit 
înlocuirea a peste 150 de becuri  în zone în care iluminatul era nefuncțional. Am montat și câteva lămpi noi 
în zonele în care ne-au fost solicitate pentru că era o distanță foarte mare între becuri și dorim să  acoperim 
o suprafață cât mai mare din orașul Breaza. Am în vedere de cât de repede ne va permite și bugetul și 
vremea să rezolvăm și acele gropi de pe strada Națiunii. Mai mult decât atât, vreau să vă informez că am 
inițiat discuții cu Compania Națională de Investiții, anul următor sunt fonduri pentru asfaltarea mai multor 
străzi, acum suntem în procedura de identificare a străzilor care pot intra într-un program de asfaltare și mă 
refer aici, condiția minimă este să aibă utilitățile subterane funcționale pentru a preveni o potențială 
suprapunere a proiectelor și o întârziere la finalitatea acestora.” 

Dl.Ezaru:”Mai avem o rugăminte din partea unor cetățeni, dacă putem să identificăm o locație în 
care să vină reprezentanții firmei ”Arca lui Norocel” pentru sterilizarea animalelor.” 

Dl.Primar:”Cu siguranță o să identificăm.” 
Dl.Preoteasa:”În ședința Asociației de proprietari de săptămâna aceasta am formulat o solicitare 

către Serviciul Situații de Urgență pentru o mașină de pietriș să o punem în fața containerelor, pentru că 
este apă foarte multă și noroi, dar răspunsul dumnealor a fost că nu au.” 

Dl.Primar:”Vă mulțumesc pentru problema sesizată, vă spun că se va rezolva în zilele următoare. În 
paralel vreau să vă spun și cred că ați constatat și dvs.,  sunt bucuros de faptul că am reușit să iluminăm 
zona tomberoanelor de la blocuri, sunt două becuri montate unul la interior și celălalt la exterior, ca cei care 



duc gunoiul seara să beneficieze de condiții civilizate. Cu siguranță vom rezolva și problema pietrișului. 
Îmi doresc modalitatea de colectare a gunoiului în containere la standarde europene.”  

Dl.Barbu Daniel:”Aș dori ca la fiecare ședință a Consiliului Local să participe și un reprezentant al 
SC Hidro Prahova SA, pentru că sunt mari probleme și ar trebui să ne dea explicații. Sărbători fericite!” 

Dl.Primar:”Îmi doresc să remediem cât de repede problemele cu Hidro Prahova, pentru că sunt 
probleme foarte mari.” 

Dl.Popescu P.:”Ce să facă reprezentanții Hidrojetului la ședința de consiliu?” 
Dl.Ardelean.”SC Hidro Prahova.” 
Dl.Comărniceanu Andrei:” Cum putem să reglementăm locurile de parcare de la blocuri, pentru că 

de fiecare dată când vin cu mașina găsesc pe altcineva pe locul meu de parcare? Există din punct de vedere 
juridic, montarea unor opritoare?” 

Dl.Primar:”Trebuie văzut contractul de închiriere al locului de parcare pe care dvs. îl aveți și vă 
spun că în orașele mari, în orașele dezvoltate locurile de parcare se închiriază pe intervalul orar de seara 
până dimineața, nicidecum 24 de ore/zi. În condițiile acestea, amplasarea unor opritoare este mai mult 
decât de neacceptat, intervine și deranjul asfaltului în care aceeste opritoare se fixează cu cleme de prindere 
care afectează asfaltul și mai mult decât atât, ar trebui ca acele locuri de parcare să fie în primă fază 
aferente locuitorilor de acolo, dar trebuie să corespundă și nevoilor oamenilor care au alte activități pe timp 
de zi. Să vedem mai întâi și contractele de închiriere și împreună să găsim o soluție, pentru că aici avem 
nevoie și de reabilitarea locurilor de parcare, pentru ca au fost niște intervenții la partea carosabilă care 
momentan nu s-au finalizat. Așteptăm mai întâi să finalizeze intervențiile SC Distrigaz după care să creăm 
condițiile de acces rutier și de calitate a asfaltului la niște standarde  pe care ni le dorim și să avem și 
monitorizare video, iar în intervalul în care aveți contractul să puteți sesiza Poliția locală și Poliția națională 
și persoanele care parchează pe locul dvs.vor putea  fi sancționate.”  

Dl.Preşedinte Cristian Ardelean declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 17 decembrie 
2020 și urează membrilor consiliului Sărbători fericite și An Nou fericit!” 

Dl.Primar:”Cu speranța că ne dezvoltăm din ce în ce mai mult spiritul colegial, vă urez Crăciun 
fericit și multă sănătate!” 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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