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în data de 27 MAI 2021 cu unanimitate de voturi. 
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Încheiat astăzi 22 aprilie 2021, ora 17.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a 
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.130/16.04.2021 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 orașului Breaza – 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 Bercăroiu Cătălin declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 22 aprilie 2021. 
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 2 proiecte de 

hotărâri, care au fost discutate în ședința comisiilor de specialitate, respectiv: 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a 
certificatului/adeverinței de Atestare a Edificării/Extinderii Construcțiilor de pe raza orașului Breaza; 
2.   Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare 
a UAT Breaza; 

Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor 
terțiari de credite, pe anul 2021 și estimări 2022-2024; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
2. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe 
asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2022; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza, la data 
de 31.03.2020; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției locale la 
nivelul orașului Breaza; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției locale la nivelul 
orașului Breaza pe anul 2021; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de facilități 
fiscale, de natura scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren, datorate bugetului local al orașului 
Breaza de către întreprinderile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Breaza; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 



7. Proiect de hotărâre pentru completarea preambulului HCL nr.26/25.03.2021 privind acordarea scutirii 
de la plata taxelor de emitere autorizație de construire pentru SC ZHANGSHI MACHINERY ROMÂNIA 
SRL; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
8. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Breaza a 
unei suprafețe de teren; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii 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 dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
 10. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Breaza cu o persoană juridică; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor școlare acordate în 
învățământul preuniversitar de stat din orașul Breaza; 
- Iniţiatori membrii Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecție copii, tineret 

și sport. 
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a 
certificatului/adeverinței de Atestare a Edificării/Extinderii Construcțiilor de pe raza orașului Breaza; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
13. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare 
a UAT Breaza; 

- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza. 
14. Prezentarea răspunsurilor formulate la corespondența Consiliului Local Breaza. 
15. Diverse. 
 Dna.secretar supune la vot următoarele procesele-verbale: 
- al ședinței ordinare desfășurată în data de 25 martie 2021: s-a votat în unanimitate; 
- al ședinței extraordinare desfășurată în data de 29 martie 2021: s-a votat în unanimitate; 
- al ședinței extraordinare desfășurată în data de 20 aprilie 2021: s-a votat în unanimitate; 
 

Punctul 1 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului 
Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2021 și estimări 2022-2024; 
 Dl.Nică Justinian Feodor anunță că nu participă la dezbaterile și la votul proiectului de hotărâre. 
 Comisia buget finanțe– aviz favorabil. 
 Celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local au fost de acord cu proiectul de hotărâre. 

Dna. Duțoiu: ”Am observat pe lista de investiții la punctul 30, achiziție două bucăți autoturisme. 
Vă întreb domnule primar dacă era oportun în condițiile actuale de buget și de criză financiară să treceți 
două autoturisme? Ce presupune stația de încărcare electrică auto, unde și pentru ce? Sunt mașini electrice 
în Breaza sau în viitor considerați că oamenii își vor achiziționa mașini electrice? 

Dl.primar: ”Doamna consilier, vă mulțumesc pentru întrebări, doriți să vă răspund eu sau să vină 
doamna Elena Sichim, cum doriți? 
Dna. Duțoiu: ”probabil puteți să ne răspundeți dumneavoastră. De ce ați propus două autoturisme? Știu că 
există o Nubira care este din 2012-2013.” 
Dl.primar: ”2002-2003, o mică diferență de 10 ani.” 
Dna. Duțoiu: ”cred că două autoturisme este prea mult în condițiile în care bugetul a fost redus în toate 
sectoarele.” 
Dl.primar: ”Este bine că lămurim și acest aspect. După cum dumneavoastră cunoașteți mult mai bine decât 
mine, fiind cu mai multă experiență în conducerea orașului, sunt convins de faptul că știți că parcul auto al 



primăriei este mai mult decât îmbătrânit. Toate utilajele și mașinile au o durată de viață mai mult decât 
depășită, iar această decizie a fost luată în urma unei analize riguroase care a însemnat analizarea sumelor 
acordate și plătite lunar pe reparațiile acelor autoturisme, sume care depășesc cu de la 3 până la 4 ori 
costul unei rate pentru programul rabla. Acele sume prinse în buget reprezintă costul total de achiziție, dar 
mașinile se doresc a fi achiziționate prin programul rabla și știi foarte bine că un preț se achită în termen 
de cinci ani de zile. Vizavi de Nubira ar fi bine să fie 2012-2013, este mult mai veche și consumul este 
unul foarte mare, undeva la 15 l la suta de km, iar costul de reparații este mult mai mare și piesele nu se 
mai găsesc. Referitor la a doua întrebare, după cum ați observant, în proiectul de buget suma cuprinsă 
pentru stațiile de încărcare electrică este o sumă de 20.000 RON. Această sumă reprezintă practic costul 
pentru studiul de fezabilitate al acelui proiect. Sunt taxe care se vor deschide prin administrația fondului 
pentru mediu și vedem cu toții tehnologia și ce înseamnă viitorul. Este clar că se pune accent pe energie 
verde nepoluantă și mai mult decât atât, ne dorim să devenim o țintă atractivă din punct de vedere 
touristic, să ne dezvoltăm. Este clar că una din condițiile să ne putem dezvolta, este să avem aceste stații 
de încărcare electrică în Breaza. Acesta este motivul pentru care au fost prinse în planul de investiții și 
încă o dată vă spun nu reprezintă edificarea acelor stații ci un pas premergător pentru a obține finanțarea 
de la nivel național.  

Dl. Bercaroiu: ”Ieri a fost discutat acest proiect în toate comisiile de specialitate ale consiliului 
local. Am discutat și am analizat și lista de investiții și cu toții am aprobat-o. Vă supun la vot proiectul de 
hotărâre privind bugetul local pe anul 2021: 16 voturi pentru domnul Nică neparticipând la vot. 

Punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 
2022; 
 Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
 Celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local au fost de acord cu proiectul de hotărâre. 

Dl. Bercaroiu C: ”Impozitele vor rămâne la fel ca și anul trecut cu singura excepție că vor fi 
indexate cu indicele de inflație.”  

Dl. Popescu: ”Specificați, cum prevede legea.” 
Dl.primar. ”Așa este, cum prevede legea. Aceste valori se indexează cu indicele de inflație.” 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local al orașului Breaza, la data de 31.03.2020; 
 Dl.președinte prezintă referatul de aprobare întocmit de dl.primar: 
 Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
 Celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local au fost de acord cu proiectul de hotărâre. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Poliției locale la nivelul orașului Breaza. 
 Dl.președinte prezintă referatul de aprobare întocmit de dl.primar. 

Comisia juridică – aviz favorabil. 
 Celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local au fost de acord cu proiectul de hotărâre. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță 

publică al Poliției locale la nivelul orașului Breaza pe anul 2021; 
 Dl.președinte prezintă referatul de aprobare întocmit de membrii comisiei pentru agricultură: 
 Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
 Celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local au fost de acord cu proiectul de hotărâre. 



D-na.Săvescu: ”Voiam să specific că aceste două proiecte au fost dezbătute în cadrul comisiei 
locale de ordine publică unde a primit 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 unei scheme de ajutor de 

minimis pentru acordarea de facilități fiscale, de natura scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren, 
datorate bugetului local al orașului Breaza de către întreprinderile care își desfășoară activitatea în cadrul 
Parcului Industrial Breaza; 

Dl.președinte: ”Acest proiect de hotărâre se retrage de pe ordinea de zi, deoarece nu s-a primit 
avizul Consiliului Concurenței. O să fie dezbătut în ședința ordinară de luna viitoare.” 
         Punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea preambulului HCL 
nr.26/25.03.2021 privind acordarea scutirii de la plata taxelor de emitere autorizație de construire pentru 
SC ZHANGSHI MACHINERY ROMÂNIA SRL; 
 Dl.președinte prezintă referatul de aprobare întocmit de primarul orașului Breaza. 

Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
 Celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local au fost de acord cu proiectul de hotărâre. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la 

domeniul privat al orașului Breaza a unei suprafețe de teren; 
 Dl.președinte prezintă referatul de aprobare întocmit de Primarul orașului Breaza. 

Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
 Celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local au fost de acord cu proiectul de hotărâre. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Punctul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii 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.președinte prezintă referatul de aprobare întocmit de primarul orașului Breaza. și precizează 
faptul că singura modificare este la articolul 1, unde Consiliul local avizează comisia de concurs pentru 
ocuparea postului de director financiar din cadrul Spitalului de Boli Pulmonare Breaza și nu aprobă. 

D-na. secretar: ”în preambulul hotărârii va fi menționată și adresa Spitalului de Boli Pulmonare 
Breaza prin care ne propune componența comisiei.” 

Dl. Bercaroiu C: ”vă rog să faceți propuneri.” 
- pentru postul de director financiar doamna Săvescu propune pe dl. Cristian Ardelean ca membru în 

comisie, iar în calitate de observator pe dl.Emanuel Necula. 
- Dl.Ezaru propune pe doamna Sichim Elena, iar observator pe dl Bercaroiu Cătălin.  

Dl.Ezaru:”dacă tot folosim microfonul domnule primar, boxa de la Centrul cultural poate o lasă Mihai să 
auzim și noi și aud și ăștia de pe Facebook.” 

Dl primar: ”Ați vrut să spuneți cetățenii de pe Facebook.” 
Dl.Ezaru:”sunt unii mai bătrâni și nu au Facebook” 
Dl primar: ”poate mai în vârstă. O să încercăm să remediem și situațiile acestea.” 
Sunt supuse la vot propunerile în ordinea formulării lor: 

- pentru dl. Cristian Ardelean - 8 voturi pentru, 3 abțineri (Bercaroiu Cătălin, Mitra Radu și Popescu 
Pompiliu) și șase voturi împotrivă; 

- pentru domnul Necula Emanuel în calitate de observator: 8 voturi pentru, 5 împotrivă și 4 abțineri 
- pentru doamna Sichim Elena: 9 voturi pentru și 8 abțineri. 
- pentru domnul Bercaroiu Cătălin în calitate de observator: 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul 

Ardelean) și 7 abțineri; 



Dl. Ardelean:” în momentul de față s-a câștigat la un singur vot, care este al domnului Richea. 
Consider  că este direct implicat în conducerea spitalului și din punctul meu de vedere dumnealui nu ar fi 
avut dreptul să voteze. Dl.Richea a înclinat în momentul de față balanța, respective, cine este persoana 
care va face parte din comisia respectivă.” 

Domnul Ezaru: ”tocmai de aceea am propus o persoană care să fie în subordinea domnului 
primar.” 

Dl.Bercăroiu C:”vă rog să faceți propuneri pentru postul de director medical.” 
Domnișoara Radu Iulia îl propune pe domnul Ardelean Cristian și domnul Ezaru Ciprian îl 

propune pe domnul Radu Mitrea. 
- este supusă la vot prima propunere:-pentru Domnul Cristian Ardelean: 8 voturi pentru, 6 împotrivă și 3 

abțineri. 
- este supusă la vot propunerea pentru domnul Radu Mitrea: 9 voturi pentru și 8 abțineri. 

Dl.Bercăroiu C:”vă rog să faceți propuneri pentru comisia de contestații.” 
Doamna Săvescu o propune pe doamna Iulia Radu și domnul Ezaru o propunere pe doamna 

Toader Geanina. 
- este supusă la vot prima propunere: pentru domnișoara Radu Iulia: 9 voturi pentru și 8 abțineri. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru, 1 împotrivă (Ardelean Cristian) și 2 abțineri 
(Săvescu Adriana și Necula Emanuel). 

Domnul Ardelean: ”Vă rog frumos să se specifice lucrurile foarte clar și să fie consemnat în 
procesul verbal că am sesizat faptul că există un conflict de interese între votul dlui.Richea și postul soției 
dumnealui și nu s-a ținut cont.” 

Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 

          Punctul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Breaza cu o persoană 
juridică; 
 Dl.președinte prezintă referatul de aprobare întocmit de primarul orașului Breaza. 

Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 
D-na. Anda Mănescu: O parte din voi știți despre ce este vorba, este un parteneriat pe care aș vrea 

să îl fac pentru Breaza un parteneriat cu Muzeul  Țăranului Român și cu Universitatea București. Proiectul 
cuprinde o parte de cercetare care până acum nu s-a mai făcut în acest oraș. Pentru a avea o bază de date 
certificată cu toate modelele de ii din această zonă vom avea și o parte augmentată și o parte virtuală care 
va conecta tineretul cu tradiția. Tot parte din proiect va fi mai multe expoziții , vom avea o expoziție de 
două luni la Muzeul Țăranului Român unde ei vor scoate din arhiva lor o parte din iile de patrimoniu cu 
specific de Breaza.  Tot la Muzeul Țăranului Român va mai avea loc și un târg, unde Breaza va avea un 
stand, unde vor fi invitați toți producătorii și vom organiza Ziua iei la Breaza. Vom avea ateliere creative 
și proiectul se va încheia cu expoziția de la București și vom veni cu ea la Breaza. Aici primăria ne va 
pune la dispoziție sala de care avem nevoie în cadrul expoziției.  Vor fi mai multe evenimente și mai avem 
și o publicație. Acest proiect va fi pe parcursul a doi ani.  

Dl Bercaroiu: ”aveți întrebări pentru doamna Anda Mănescu?” 
D-na Duțoiu:”Nu am întrebări pentru doamna Mănescu, îmi cer scuze că intervin, dar din respect 

pentru consiliul local ar fi trebuit cred eu să folosiți pronumele de politețe. Ieri mi sa părut doar că vă 
adresați cu voi, dar vă rog din respect pentru Consiliul și din respect pentru această ședință să folosiți 
formulele de politețe. ” 

D-na Anda Mănescu: ”mă scuzați dacă v-am jignit.”  



Dl Popescu: ”doamna a menționat puțin mai devreme că vor fi invitați producătorii. Întrebarea mea 
era, producătorii din Breaza?”  

D-na Anda Mănescu: ”Da producătorii din Breaza.”  
Dl Popescu: ”inclusiv Arta Casnică?” 
D-na Anda Mănescu: ”dacă doresc, pot să vină.” 
Dl Popescu: ”Este foarte important că dacă vor veni producătorii din țară... nu prea ne interesează 

pe noi ca oraș.”  
Dl.Richea:”Vă rog să specificați ce s-a stabilit în comisii cu privire la suma de 7000 lei.” 
Dl Bercaroiu: ”da, este un amendament din partea comisiilor să aloce în anul 2021 o sumă pentru 

organizarea Festivalului iei la Breaza. Ținând cont că se alocă o sumă de bani în anul 2021 pentru anul 
2022, întrebarea este, dacă pentru aprobarea proiectului este necesar să se treacă această sumă sau putem 
spune că autoritatea publică locală poate să susțină activitățile... ” 

D-na Anda Mănescu: ”este obligatorie trecerea unei sume. Bugetul pentru proiect trebuie să 
conțină sume.” 

Dl.Ezaru:”discuțiile au fost că, nu am crezut că există posibilitatea cuantificării acestei sume, adică 
să spunem 7.000 RON sau orice sumă pentru anul 2022, nefiind un contract subsecvent sau o bază legală 

D-na Anda Mănescu: ”nu putem scrie orice sumă pentru că la sfârșit trebuie să iasă o sumă 
rotundă.” 

Dl Ezaru: ”Cu tot dragul susțin proiectul, dar vrem să găsim varianta în care putem să susținem. 
Dacă dumneavoastră spuneți că trebuie să alocăm banii anul acesta pentru această activitate vom face tot 
posibilul să găsim această sumă. Noi vă dăm anul acesta, dar pentru anul viitor legal nu prea este.” 

D-na Mănescu ”nu există nicio variantă?” 
Dl.Ezaru:”Dacă Muzeul Țăranului Român are în perspectivă o proiecție pentru cercetare și poate 

să facă bugete multianuale, nu știm dacă la noi domnul primar găsește o altă cale să putem acorda bani 
pentru anul 2022. Eu personal știu că nu se poate. Cu tot dragul vreau să trecem acest proiect, vreau să 
găsiți dumneavoastră varianta cu cel care vei scrie proiectul...” 

D-na Mănescu ”eu îl scriu”. 
Dl Ezaru: ”Vreau să treacă proiectul .Știți că aveți tot sprijinul nostrum, dar el legal nu prea este și 

nu știu dacă se pot  acorda 7.000 lei anul acesta pentru anul viitor.” 
Dl Bercaroiu: ”se poate spune că primăria și Consiliul local se obligă prin contractul de parteneriat 

să sprijine financiar organizarea activității Ziua iei la Breaza”. 
D-na Mănescu ”îmi este greu să fac un buget pe cifre dacă nu am o cifră.” 
Dl Ezaru: ”eu vă propun să scrieți proiectul și vă propun să veniți cu o scrisoare …” 
D-na Niță: ”Trebuie completate declarații care sunt standard. Se numesc declarații de parteneriat și 

în acea declarație trebuiesc trecute obligațiile partenerilor și de aceea trebuie prinsă această sumă. Este o 
condiție pentru aprobarea proiectului . Este o dovadă pentru cel care evaluează proiectul că partenerii sunt 
de bună credință și chiar își doresc acest parteneriat. Noi Primăria Breaza suntem beneficiarul principal al 
acestui proiect. Prin ia de Breaza proiectul începe din iulie 2021 și se termină în luna iunie 2023. Ziua ei o 
prindem în 2022, dar depindem de condițiile lor. 

Dl.primar:”domnule consilier Ezaru, anexat proiectului de hotărâre este raportul de specialitate al 
șefului serviciului financiar și avizul juridic. Ambele sunt  favorabile . Anterior emiterii proiectului de 
hotărâre se solicită raportul de specialitate. Șefa serviciului financiar contabil a întocmit raportul de 
specialitate care este favorabil. Cred că dacă nu ar fi existat posibilitatea aceasta nu ar fi putut emite un 
punct de vedere și un raport de specialitate favorabil.”  



D-na Niță:” oricum se alocă sume pentru organizarea ei la Breaza.” 
Este supus la vot proiectul de hotărâre:  s-a votat în unanimitate. 

         Punctul 11 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor 
școlare acordate în învățământul preuniversitar de stat din orașul Breaza; 
         Dl.președinte prezintă referatul de aprobare întocmit de membrii Comisiei pentru învățământ. 

Dl.Bercăroiu C” Bursele de merit sunt în număr de 416 și burse de ajutor social 60. Pentru media 
10 se alocă 200 RON, pentru media cuprinsă între 9,50 si 9,99 - 120 RON,  pentru media cuprinsă între 
9,00 și 9,49 - 100 RON, iar pentru bursele sociale se acordă 100 RON.  

Este supus la vot proiectul de hotărâre:  s-a votat în unanimitate. 
Punctul 12 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de eliberare a certificatului/adeverinței de Atestare a Edificării/Extinderii Construcțiilor de pe 
raza orașului Breaza; 

Avizul comisiei de urbanism a fost favorabil 

Dl Bercaroiu: ”dacă sunt întrebări la acest proiect.” 

Dl Popescu:”sunt două categorii de personae, cei care au autorizații de construire emisă acum 40 
de ani și cei care nu au autorizație de construire. Înțeleg în situația dată, că cei care nu au avut autorizație 
de construire au obligativitatea de a regulariza aceste documente și în această situație... cred că ar trebui să 
se ducă la Inspectoratul de stat în construcții se ia adeverință... propun amânarea proiectului de hotărâre.”  

Dl primar:”De principiu, fiind inițiatorul acestui proiect nu am nimic împotrivă pentru a fi retras de 
pe ordinea de zi, pentru o mai bună analiză și sinteză și pentru o corectă interpretare și înțelegere a lui, dar 
constat faptul că din păcate ceea ce se pune în dezbatere publică nici măcar de către membrii consiliului 
sau de o parte din membrii consiliului local nu este lecturat. Vă anunț că acest proiect de emitere a 
adeverinței pentru edificarea construcției a fost pus în dezbatere publică pe saitul primăriei timp de 30 de 
zile. Nu pot să nu constat faptul că, de fapt nimeni nu a citit acest proiect. Vizavi de cei care au avut 
poziții de luat față de această procedură, aceasta nu se referă la construcțiile care au fost edificate. A fost 
obținută o autorizație și ar fi fost nerespectată acea autorizație, ar fi trebuit și cred că trebuie să știm că 
primăria deja are o procedură de emitere a certificatelor de edificare a construcției care este aplicabilă și 
care rezolvă multe din problemele cetățenilor. La fel de bine cred că înainte de a face afirmația, ar trebui 
să citim să constatăm toate documentele care trebuiesc depuse pentru obținerea acestei adeverințe și atunci 
am fi observat că se solicită expertize, avize, se solicită respectarea regulamentului de urbanism local. 
Totul este mai mult decât transparent prezentat, este doar o procedură care vine în ajutorul cetățenilor și 
reduce practic timpul de soluționare a problemelor pe care le au. Nu cred că este normal pentru un 
cetățean care are o casă edificată acum 60 de ani și care nu mai poate intra în legalitate, conform 
dispozițiilor legale, să îl plimbăm pe drumuri opt, nouă luni pentru a intra în legalitate. Între o formă 
neconvențională nu vă ascund că solicitarea pentru această procedură pentru a fi elaborată vine inclusiv 
din partea profesioniștilor domeniului și mă refer aici la cadastriști, ingineri care cu regret pleacă de la 
primărie spunând: ”numai la Breaza poate să fie totul complicat”. De ce celelalte UAT-uri ori au găsit 
soluția legală corectă pentru a ajuta cetățeanul și la Breaza trebuie să aștepte 8, 9 luni? Nu este o dorință 
pentru cineva cum înțeleg că s-a vehiculat ieri, nu este o dorință de a ajuta doar pe cineva, este o obligație 
morală a administrației locale de a găsi soluții în limitele legale pentru a rezolva în timp corect problemele 
cetățenilor. Vă rog să aveți în vedere că cel mai apropiat UAT de lângă noi are o procedură similară care 



funcționează de ani de zile și care permite cetățenilor să intre în legalitate și să rezolve problemele în 
termen decent. 

D-na. Duțoiu:” M-am simțit atacată de domnul primar, că nu am studiat sait-ul primăriei, dar 
inclusiv dumneavoastră primăria nu ați pus acest proiect pe ordinea de zi, deși toate rapoartele au fost 
făcute din data de 25 martie. Se știa că acest proiect va fi dezbătut în în aprilie, noi nu am avut de unde să 
știm. Mulți dintre colegi chiar nu au știut, l-ați ținut ascuns. El era trecut la anunțuri, nici de cum la 
proiecte, dar nu am știut că o să fie pe ordinea de zi.” 

Dl.Primar :”V-aș ruga să păstrăm discuția în cadru decent. Nu este vorba de a fi ascuns. La fel de 
bine și eu pot să constat faptul că nu prea v-am văzut prin primărie să solicitați informații, în afara 
ședințelor de comisii și consiliu.” 

D-na. Secretar: ”Nu expirase termenul de publicare pe saitul primăriei, adică cele 30 de zile și de 
aceea nu a fost inclus în proiectul ordinii de zi care a fost transmis. Acesta a fost motivul.” 

Dl Popescu:”Dacă a fost supus dezbaterii, am dori să știm și noi dacă a fost dezbătut?” 

D-na. Secretar: ”Nimeni nu și-a manifestat dorința de a fi dezbătut sau nu a formulat vreo obiecție, 
vreo completare. Absolut nimeni.” 

Dl Popescu:”În condițiile în care este un proiect destul de important, ar trebui membrii biroului de 
urbanism să vină să îl susțină, să ne explice fiecare speță în parte, pentru ca noi consiliul local luăm o 
hotărâre și ar trebui să o luăm în cunoștință de cauză. Înțeleg că a fost discutat cu specialiști, dar ar trebui 
să știm și noi înainte să votăm. Propun să amânăm votarea proiectului, să vină domnii de la biroul de 
urbanism să ne explice, să ne gândim la fiecare speță care ar putea să apară și să găsim o procedură 
simplificată.” 

D-na. Secretar: ”Colegii mei cu siguranță ar fi venit astăzi în ședință să vă explice, dar ieri în 
comisii nu ați solicitat prezența dumnealor, din păcate la ora 17:00 era prea târziu.” 

Dl Popescu:”Ar fi bine să amânăm votarea pentru următoarea ședință și să iasă ceva ca lumea.” 

Dl.Primar:” Vă mulțumesc pentru solicitare, vreau să vă reamintesc că și aseară au fost solicitate în 
comisii câteva lămurire colegului de la urbanism care se ocupa de această procedură. Astăzi până la ora 
închiderii programului nu am știut că este nevoie de prezența dumnealui. Dacă am fi știut cu siguranță ar 
fi fost prezent în fața domniilor voastre. Trecând peste anumite animozități și orgolii politice care cred că 
nu au niciun loc în comunitatea care vrea să se dezvolte, fac un pas înainte către dumneavoastră, îmi arăt 
bunăvoința în favoarea cetățenilor acestui oraș, care au nevoie de proceduri simplificate și de o 
administrație eficientă și retrag de pe ordinea de zi, la solicitarea dumneavoastră, acest proiect, urmând a 
fi analizat, discutat și de a aduce toate lămuririle în așa fel încât să nu mai fie niciun subiectivism de ordin 
profesional sau politic. Vă mulțumesc îl retrag.” 

Dl. Nacu:”Proiectul a respectat toate procedurile, a primit vot favorabil în comisia de urbanism. De 
ce să-l retragem? După ce a primit avizul favorabil al acestei comisii, domnul Pompiliu Popescu și aseară 
a avut în comisie nenumărate amendamente la proiect pe care le-a dezbătut, le-a retras, dar eu le-am 
consemnat în procesul verbal. Am vorbit și cu domnul Țaga să-l lămurească pe domnul Popescu. Am vrut 
să menționez toate aceste lucruri, să fie foarte clar, există o îndârjire pentru retragerea acestui proiect.” 



         Punctul 12 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de 
consultanță, asistență și reprezentare a UAT Breaza. 
       Comisia juridică – aviz favorabil. 
        Dna.secretar:”Acest proiect de hotărâre vizează achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, 
asistență și reprezentare a UAT Breaza într-un singur dosar care are un grad de complexitate, ținând 
seama de obiectul acestuia, precum și de modul în care s-a derulat pe rolul instanțelor de judecată de-a 
lungul celor 6 ani am considerat oportun să fie angajat un avocat. Aseară la primele 3 comisii am explicat 
mai mult, de ce am recurs la acest proiect de hotărâre.” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
         Punctul 13 pe ordinea de zi: Prezentarea răspunsurilor formulate la corespondența Consiliului Local 
Breaza. 

- Adresa nr. 4595/26.03.2021 – Barbu Emil – ”Având în vedere solicitarea dvs., înregistrată la 
sediul instituției noastre sub nr.4595/26.03.2021, vă facem cunoscut că aceasta a fost analizată în 
ședința ordinară a Consiliului local Breaza, desfășurată în data de 22.04.2021. 

 Ținând seama de interesul orașului Breaza de a-și gestiona bunurile proprii într-un mod cât mai 
eficient, autoritatea deliberativă a considerat inoportun inițierea unui proiectului de hotărâre în vederea 
vânzării. 

 Față de cele prezentate, solicitarea dvs.nu poate fi soluționată favorabil.” 

- Adresa 7178/20.04.2021 formulată de SC NIA COM SRL ”Având în vedere adresa dvs., 
înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.7178/20.04.2021, vă facem cunoscut că aceasta a fost 
analizată în ședința ordinară a Consiliului local Breaza, desfășurată în data de 22.04.2021. 

 Urmare discuțiilor purtate, a rezultat faptul că la acest moment se consideră inoportună închirierea 
acestei suprafețe de teren, deoarece Căminul Cultural Podu-Vadului a fost inclus în programul de 
eficientizare al clădirilor de pe raza orașului Breaza. 

 Față de cele prezentate, solicitarea dvs.nu poate fi soluționată favorabil.” 

         Punctul 14 Diverse. 
         Dna.Duțoiu:”1. Necesitatea instalării unei oglinzi rutiere la str. Tudosești. Cetățeanul care locuiește 
pe interiorul curbei și-a construit un gard din scândură ca în Ardeal și nu se vede absolut nimic. Este un 
real pericol. Cine vine din Breaza și dorește să intre pe str.Tudosești trebuie să iasă cu mașina pe banda 
cealaltă. 2. Pe str. Col.Popovici sunt crengile depuse în fața mai multor imobile pe trotuar și îl blochează 
în întregime. 3. Ce faceți cu gunoaiele de la Borungoci? Sunt cel puțin 100 de saci, dacă nu mai mulți, de 
plastic, depozitați și dacă este vreo soluție pentru compost, ori să se toace acele crengi. Să nu fie un focar 
de infecție pentru cetățenii din zonă. ” 
        Dl.Primar:.”Știți că am mai discutat problema oglinzilor rutiere, așa cum am spus și anterior, am 
discutat în cadrul comisiei pentru siguranța circulației rutiere aceste aspecte, am identificat locațiile în care 
vor fi montate. Pe această cale vă mulțumesc pentru aprobarea bugetului pentru anul 2021, până la acest 
moment am fost puși în imposibilitatea de a-l vota, în perioada următoare vom da curs și vom achiziționa 
și monta aceste oglinzi rutiere. Referitor la problema crengilor, inițial am stabilit că oferim acest serviciu 
gratuit cetățenilor, fiind printre puținele UAT-uri din Prahova care oferă gratuit acest serviciu tocmai în 
dorința de a veni în sprijinul comunității locale și de a respecta legislația în vigoare. Legislație care a intrat 
în vigoare începând cu luna februarie 2021. Deși inițial am solicitat și am oferit acest serviciu de ridicare 
doar în zilele de miercuri ale fiecărei săptămâni, cu rugămintea programării telefonice anterioară, în ultima 
lună și din cauza anotimpului și majoritatea și-au toaletat vegetația din grădini, volumul de vegetație a 
crescut considerabil, mai mult decât atât foarte mulți cetățeni nu au mai ținut cont de această programare 



și au scos zilnic la poartă cantități foarte mari de resturi vegetale.  Deși Primăria deține doar două utilaje 
de capacitate destul de mică, nu am mai ținut cont de acest serviciu pe care îl ofeream doar miercurea și 
zilnic am adunat aceste cantități mari de crengi. Din păcate volumul este foarte mare, încercăm și fac tot 
posibilul ca până săptămâna viitoare să avem toate zonele din Breaza igienizate și să nu mai existe materie 
vegetală depusă pe domeniul public și în acest sens fac și o solicitare către brezeni și îi rog să respecte 
acest program de ridicare doar miercurea și de a se programa telefonic anterior. Au fost locații în care a 
fost nevoie de intervenția de câte 3, 4 ori adică la anumite proprietăți s-a scos săptămânal, îm alte locații 
cantitatea a fost foarte mare și a fost nevoie de 3-4 transporturi de materie vegetală. Fac tot posibilul ca 
până de Paște să nu mai fie aceste resturi vegetale pe domeniul public. Referitor la problematica de la 
Borungoci, știu că am mai discutat și la ultima ședință de consiliu, revin și vă spun, vă fac și o invitație și 
putem merge împreună până acolo, odată cu resturile vegetale se ridică și frunzele, care se ridică în saci. 
În acei saci sunt doar frunze de la Borungoci și este o soluție temporară până la momentul la care 
operatorul de salubritate va putea să ridice toate aceste resturi vegetale și să le ducă la stația de tratare 
mecano-biologică. Avem două locații unde depozităm temporar aceste resturi vegetale, locația de la 
Borungoci unde nu mai ducem că deja nu mai este loc și sub pasarela de la Podu Vadului. Vă asigur că în 
cel mai scurt timp posibil ambele locații vor fi curățate.  

Dna.Vîjeu: ”Locuiesc în Nistorești și nu am așa multă vechime ca unii dintre dvs., în urmă cu 2 
luni, o mare parte din cetățenii de la Frăsinet au fost aici cu câteva solicitări, sunt vocea lor, sunt 
mesagerul vecinilor mei, concetățenilor mei, au revendicat indicatorul de intrare în cartierul Frăsinet, este 
o problemă foarte mare acolo în ceea ce privește siguranța oamenilor. Au revendicat starea drumului și a 
șoselei de la intrarea în acest cartier. Dacă aveți ceva informații legate de aceste revendicări... Ca și 
mulțumire am văzut că pe lista de investiții de anul acesta este prinsă alunecarea de teren de pe str. 
Salcâmilor, lucru pe care și colegul meu dl.Ezaru l-a solicitat de câteva ori. Vă mulțumesc că ați ținut cont 
de această solicitare a noastră și ați alocat o sumă de bani pentru acea problemă. Aș dori să spun cateva 
cuvinte despre acțiunea de ecologizare, unde un grup de tineri, inimoși au luat parte în ultima perioadă. 
Sâmbăta trecută s-a desfășurat o acțiune în cartierul Nistorești și în Halta Frăsinet, unde din păcate am 
avut un record negativ, s-au adunat circa 4 camioane de 5 tone de gunoi menajer. Fac apel la cetățeni, la 
cei care locuiesc, la cei care din anumite motive au depozitat, lăsat acele gunoaie acolo, să aibă grijă și de 
strada, de halta, de locul de picnic care era undeva, cândva zona Focșineni, unde noi am intervenit. Strada, 
orașul sunt ale noastre. Așa cum fiecare dintre noi avem grijă de propria gospodărie, de propria curte, așa 
ar trebui să avem grijă și de acest oraș. Sunt convinsă că tuturor ne pasă de locul unde trăim, unde 
locuim.” 

Dl.primar"Referitor la întrebările dvs. și problemele pe care le știm în legătură cu cartierul 
Frăsinet, vă informez că în urma demersurilor pe care le-am făcut către Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere și către Ministerul Transporturilor, acum câțteva zile, la fața locului 
s-a deplasat o comisie din cadrul DRDP. Am analizat problematica la fața locului și conform dispozițiilor 
legale în vigoare am obținut acordul dumnealor pentru reamplasarea indicatorului de intrare în localitate, 
acesta urmând să fie reamplasat pe vechea locație și anume la km 101-200 în apropierea Popasului 
Frăsinet. Am obținut acordul din partea DRDP pentru reabilitarea accesului în cartierul Frăsinet, 
reabilitare care va presupune asfaltarea zonei de intrare plus refacerea rigolelor și a părții carosabile până 
în dreptul magazinului din Frăsinet. Am demarat în aceste zile cu colega mea dna.Daniela Bunghez și îi 
mulțumesc pe această cale, primii pași pentru implementarea acestui proiect și sper ca în cel mai scurt 
timp posibil să rezolvăm aceste probleme. Mulțumesc pe această cale tuturor colegilor și brezenilor care 
au dat curs inițiativei de ecologizare a orașului, apreciez implicarea fiecăruia, le mulțumesc pe această cale 
și fac un apel către toți brezenii să se implice în limita posibilităților pentru a avea un oraș din ce în ce mai 
curat, așa cum ni-l dorim cu toții și totodată să ne sesizeze pe orice cale posibilă orice comportament 



neconform constată vizavi de depozitarea gunoaielor în zone nepermise. Vom începe să aplicăm măsuri 
drastice față de cei care vor fi identificați că aruncă gunoaie pe domeniul public sau în locuri nepermise. 
Am intensificat acțiunile Poliției locale de identificare a persoanelor care procedează în această manieră. 
În perioada următoare vom intensifica proiectul pentru monitorizarea video a orașului Breaza și îmi doresc 
ca la următoarea ședință de consiliu local să vin în fața dvs. cu un proiect de hotărâre de mărire a 
cuantumului sancțiunilor în ceea ce înseamnă nerespectarea regulilor de aruncare și depozitare a 
gunoiului.”  

Dl Bercaroiu Dragoș:"Sâmbătă 17.04.2021 a avut loc un incendiu pe str. Carierei la familia Boncu 
Gabriel. V-aș ruga dacă puteți să le acordați un ajutor de urgență pentru a-și remedia situația și o mașină 
de balastru.” 

Dl Primar:”Cunosc necazul pe care l-au suferit dumnealor la sfârșitul săptămânii, îmi pare rău 
pentru ce s-a petrecut și la fel cum am procedat și în celelalte cazuri primăria are toată deschiderea și 
dorința de a veni în sprijinul familiilor afectate de aceste necazuri. Dl.Boncu trebuie să se prezinte la 
primăriei, să depună o cerere în acest sens și vom face toate demersurile pentru a-i putea oferi un sprijin. 
Vom interveni pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, vreau să vă și informez pe această cale de faptul 
că în ultimele 3 săptămâni, începând cu data de 1 aprilie am demarat o acțiune de reabilitare a drumurilor 
grav afectate care prezintă o stare deplorabilă, am reușit până la acest moment, în limita posibilităților și în 
condiții de buget neaprobat și în condițiile în care utilajele sunt mai mult decât reduse să reabilităm o parte 
din drumurile de pe Valea Târsei (Fdt. Țurlea, Fdt. Țurlea 2, str. Valea cu Apă și str. Surdești). Îmi doresc 
ca în cel mai scurt timp posibil să intervenim pe toate celelalte drumuri unde starea carosabilului o 
impune, o intervenție cu piatră pentru a crea condiții civilizate. Avem în calcul și strada Carierei și fac tot 
posibilul să intervenim cât mai repede. Un mic inconvenient la acest moment este lipsa materialelor și 
lipsa utilajelor.” 

Dl.Nică:”Este pentru prima dată când bugetul alocat burselor școlare a fost dublat în acest an, 
aceasta se datorează a două motive: 1. O parte din sumă a venit de la bugetul național și 2, cealaltă sumă a 
venit de la bugetul local prin înțelegerea administrației publice locale, a consilierilor locali și a instituției 
primarului.  Faptul că putem să motivăm în continuare copiii și elevii din Breaza, în acești ani școlari care 
au fost atipici, când a trebuit să stea foarte mult on-line să învețe, să-i motivăm înseamnă foarte mult. 
Mulțumesc pe această cale administrației publice locale că a înțeles și are în vedere de fiecare dată că 
trebuie să motivăm în modul cel mai eficient elevii și copiii noștri. Vă mulțumesc!” 

Dl. Primar: "Vă mulțumesc și eu domnule director, pe această cale doresc să vă felicit pentru 
activitatea pe care o întreprindeți în cadrul Liceului Teoretic ”Aurel Vlaicu”, a contribuției pe care o aveți 
la aceste performanțe și la reușitele elevilor. Felicit pe această cale toți elevii și pe toți cei care 
performează și îmi doresc să fie atât de performanți ca la un moment dat să nu mai reușim noi să acordăm 
cuantumul burselor la cât pot ei să obțină. 

Adresez brezenilor și tuturor cetățenilor prezenți astăzi aici, toate gândurile mele bune, sărbători 
împlinite, liniștite, cu dragoste în suflet și față de comunitate și cu speranța și dorința că cu o viziune 
comună și un gând comun de a reuși să dezvoltăm orașul vom reuși și vom putea trece peste mici sau 
inerente opinii diferite la un moment dat. Toți suntem brezeni și ne dorim binele acestui oraș. Sărbători 
fericite! Paște fericit! Multă sănătate vă doresc și toate gândurile bune!” 

Dl.Preşedinte Cătălin Bercăroiu declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 22 aprilie 2021. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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