Prezentul process verbal a fost aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local Breaza
desfășurată în data de 27 MAI 2021 cu 14 voturi pentru și o abținere.

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 14 mai 2021, ora 14.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă
extraordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată de îndată prin
Dispoziţia nr.162/14.05.2021 a Primarului orașului Breaza, conform Codului
administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.
La sedinţă participă: Primarul orașului Breaza – dl.Bogdan-Cristian Novac,
Viceprimarul orașului Breaza – dl.Necula Emanuel, Secretarul general al orașului
– dna.Maria-Cătălina Goran și șef Serviciu APL- Toader Elena Geanina.
Dl.preşedinte, Bercăroiu Gheorghe Dragoș declară deschisă şedinţa
consiliului local de astăzi 14 mai 2021.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 12 consilieri,
din totalul de 17, dle Vîjeu Simona Liliana, Mosor Alexandra și dl. Nacu Florinel
participând on line prin videoconferință. Lipsesc dnii Ferăstrăeru Nicolae,
Bercăroiu Cătălin, Nică Justinian Feodor și dna Săvescu Adriana.
Dl. Președinte informează membrii consiliului că pe ordinea de zi sunt două
proiecte de hotărâri, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind avizarea comisiilor de concurs/examen pentru
concursul organizat de Spitalul de Boli Pulmonare Breaza în vederea
ocupării posturilor de director financiar-contabil și de director medical
Iniţiator: Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul schemei de
finanțare E.L.E.N.A. (European Local Energy Assistance)
Iniţiator: Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza.
Se supune la vot ordinea de zi. Este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se ia în discuție punctul unu, Proiect de hotărâre privind avizarea comisiilor
de concurs/examen pentru concursul organizat de Spitalul de Boli Pulmonare
Breaza în vederea ocupării posturilor de director financiar-contabil și de director
medical .
Dl. Primar precizează că urmare celor discutate în cadrul ședinței ordinare,
secretarul general al orașului nu a contrasemnat HCL nr. 48/22.04.2021. Prin

adresa nr. 7337/11.05.2021 Instituția Prefectului Prahova precizează că pentru
clarificarea cauzei ce privește o posibilă stare de incompatibilitate privind
adoptarea HCL nr. 48/22.04.2021 s-a adresat Agenției Naționale de Integritate,
autoritatea abilitată de lege să se pronunțe în această materie. În aceeași adresă se
menționează că :
- se impune suspendarea concursului în cauză până la soluționarea cauzei
de către A.N.I. sau,
- în situația în care se apreciază că desfășurarea concursului organizat de
Spitalul de Boli Pulmonare Breaza în vederea ocupării posturilor specifice
Comitetului director reclamă urgență, se poate reanaliza hotărârea luată în discuție.
Spitalul de Boli Pulmonare a revenit la adresa din luna aprilie, menționând că la
data de 14.06.2021 expiră contractele de administrare încheiate pentru cele două
funcții și acestea nu mai pot fi prelungite. Față de acest lucru a fost inițiat un nou
proiect de hotărâre.
Dna secretar general menționează că proiectul de hotărâre cuprinde la art. 1
alin. (1) un reprezentant al organizației profesionale CECCAR Prahova în calitate
de observator, astfel cum este prevăzut în actul normativ invocat în preambulul
proiectului de hotărâre.
Dl. Bercăroiu solicită să fie făcute propuneri pentru comisia pentru ocuparea
postului de director financiar.
Dl. Ardelean o propune pe dna Vîjeu Simona Liliana.
Dl. Ezaru Ciprian o propune pe dna Sichim Elena.
Se supune votului propunerea dlui Ardelean. Este aprobată cu 9 voturi
pentru și 3 abțineri (Ezaru Ciprian, Bercăroiu Dragoș și Duțoiu Tonioara).
Pentru comisia de director medical dl. Mitrea precizează că nu mai dorește
să facă parte. Dl. Cristea Daniel îl propune pe dl. Ardelean Cristian. Propunerea
este aprobată cu 11 voturi pentru și o abținere (dna Duțoiu Tonioara).
Pentru comisia de contestații dl. Cristea Daniel o propune pe dna Radu Iulia
Ionelia. Propunerea este aprobată cu 11 voturi pentru și o abținere (dna Duțoiu
Tonioara).
Supus votului, proiectul de hotărâre cu amendamentele votate, este aprobat
cu 11 voturi și 1 abținere (dna Duțoiu Tonioara).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
participării în cadrul schemei de finanțare E.L.E.N.A. (European Local Energy
Assistance).
Dl. Primar precizează că în cursul acestui an a fost înaintată Consiliului
Județean o solicitare pentru un număr de 27 imobile (18 aparținând domeniului
public și 9 domeniului privat), în cadrul proiectului creșterea eficienței energetice

și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Din cele 27 de imobile au
fost selectate 6 clădiri, respectiv
1.Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza, corp A;
2.Grădinița cu program prelungit și program normal ”Castelul Fermecat”;
3. Clădire pentru servicii sociale/socio culturale;
4. Fosta Școală de arte și meserii Podu Vadului (ambulatoriu de
specialitate);
5. Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Breaza;
6. Școala Gimnazială Breaza de Jos.
În ceea ce privește cota de finanțare, precizează că în astfel de proiecte
cota este de 2%.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Dl.Preşedinte Bercăroiu Gheorghe Dragoș declară închisă şedinţa
Consiliului Local de astăzi 20 aprilie 2021.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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