ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 27 mai 2021, ora 17.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a Consiliului
Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.168/21.05.2021 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 Gheorghe Dragoș declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 27
mai 2021.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 15 consilieri, din totalul de 17,
lipsesc: Mitrea Radu-Daniel și Popescu Pompiliu-Constantin .
Dl.Primar:”Având în vedere lipsa anumitor documente retrag de pe ordinea de zi proiectele aflate
la punctele 2 și 12, respectiv:
1. 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;
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.3294/06.03.2015.”
Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă:
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;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Domnului Novac Bogdan Cristian, Primarul orașului
Breaza în Adunarea Generală a Acționarilor ai SC Hidro Prahova SA, să aprobe modificarea Actului
Constitutiv al SC Hidro Prahova SA;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
3. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.2/2020 privind instituirea taxei speciale de
salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din orașul
Breaza și aprobarea ”Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare”, modificată;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Breaza SRL;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr.63/23.07.2020;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
”Reparație str.Frunzelor, intersecție cu DN 1 pe lungime de 125 ml, carosabil și rigole ape pluviale”;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
”Refacere 0,635 km străzi-Strada Școlii-Cartier Podu Corbului”;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
8. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității prevederilor cuprinse în HCL
nr.113/21.12.2006;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al orașului
Breaza;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
10. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr.145/2014 și a HCL nr.135/2015;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.12861/23.10.2006,
modificat și completat prin acte adiționale;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al orașului Breaza, aprobat prin HCL nr.27/2012;
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.12/31.01.2019privind reglementarea
modalității de utilizare a Sălii de sport din orașul 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 22.04 2021: s-a votat în unanimitate;
- al ședinței extraordinare desfășurată în data de 14.05.2021: 14 voturi pentru și o abținere (dl.Richea);
Dl.Nică Justinian solicită membrilor consiliului ca înainte să intre pe problemele înscrise pe
ordinea de zi să dea cuvântul cetățenilor prezenți în sală.
Dna.Goga dă citire adresei nr.11398/26.05.2021 formulată de dl.profesor Paul Enescu.
”Subsemnatul Enescu Ștefan Paul, profesor de educație fizică și sport la Liceul Teoretic ”Aurel
Vlaicu”, orașul Breaza, în calitate de persoană de contact pentru petiția privind permisiunea folosirii
terenului din interiorul sălii de sport ”Virgil Dudău” din localitatea Breaza, pentru activități școlare și
sportive am predat astăzi 26.05.2021 un număr de 36 de file cu un număr de 1056 semnături ale
persoanelor care susțin acest demers.
Pe această cale va aduc la cunoștință argumentele care stau la baza acestei petiții și faptul că pentru
sala de sport a localității Mizil, sală asemănătoare, s-au obținut aprobările pentru ca activitățile sportive și
activitatea de vaccinare să se desfășoare în paralel.”
Dl.Enescu:”Am venit înaintea dumneavoastră domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri,
cu rugămintea din partea copiilor, a părinților, a bunicilor, îmi pare rău că nu am putut strânge mai multe
semnături, pentru că am avut puțin timp la dispoziție. Am vrut să venim înaintea dumneavoastră la această
ședință, am încercat să ne descurcăm cu ce am avut, dar să știți că fiecare oră petrecută pe terenul de lângă
sala de sport pune în pericol securitatea copiilor. Vin oamenii cu mașinile pentru vaccinare atât prin față
cât și prin spate. Este flux de oameni care vin la vaccinare, care se intersectează cu fluxul elevilor. Porțile
sunt deschise pe fiecare parte și oamenii intră peste tot. Chiar orele le întrerupem ca să poată veni cu
mașinile, deoarece unele persoane sunt nedeplasabile. După aceea stai să întoarcă mașina, stai că a venit
cu taxiul și așa mai departe. Astăzi a fost prima zi în care am folosit mingi. Mingiile se duc către magazin,
sau dus la clasa a opta de patru ori către magazin și odată la domnul Stroie. Orice copil este pus în pericol.
Nu pot să plec, să las pe teren 30 de copii și să mă duc la magazin după mingi. În parc nu putem să

mergem, nu pentru că suntem leneși sau că ne-am acomodat noi cu sala de sport, dar în timpul pandemiei
ora are 40 de minute. Să mergem cu ei în parc înseamnă 10 minute dus 10 minute întors mai faci și
încălzire ne mai rămân 10 minute. Am ieșit din perioada de on-line, copiii nu numai că sunt dornici, au
nevoie de mișcare pentru sănătate. Încercăm să învățăm să aibă un stil de viață sănătos. În condițiile
actuale suntem depășiți, am încercat, repet, să ne adaptăm, dar suntem depășiți. Materialul didactic este tot
adaptat pentru sala de sport. Cine știa că trebuie să cumpărăm și materiale pentru afară? Lucram cu 10 - 20
de mingi odată. Acum lucrăm cu una singură. Vă rugăm din suflet, dacă se poate, ținând cont că s-au
schimbat unele date față de momentul la care a fost propusă, acceptată sau votată sala de sport ca centru
de vaccinare. În toată sala nu mai sunt trei sau patru fluxuri de vaccinare, pentru că nu au fost medici și nu
este vina noastră, a comunității că nu am reușit treaba aceasta. Este un singur flux, nu mai este atâta
presiune de vaccinare, acum se vaccinează cetățenii prin parcări, prin mașini și cred că s-au schimbat
condițiile. Au revenit cu toții la școală, toți copiii au revenit la școală. Avem un precedent, DSP-ul a creat
un precedent la Mizil. Cei de la Mizil au spus că dacă dorim ne trimit poze, ne ajută să solicităm Direcției
de Sănătate Publică să se desfășoare ambele activități ( sportive și de vaccinare). Cei de la Mizil avut două
fluxuri, pentru că au avut două tipuri de vaccin și s-au desfășurat și activitățile sportive. Vă rugăm dacă
găsiți vreo soluție, dacă se poate să ne ajutați pentru că la un moment dat suntem depășiți. Încercăm din
răsputeri să sprijinim comunitatea, nu este sala noastră, lucrăm cu ce avem, dar repet, cât de multă voință
am avea la un moment dat putem avea evenimente neplăcute și nedorite. De aceea, am venit să vă rog,
poate găsiți o soluție. În ultimele două săptămâni aproape a plouat în fiecare zi. Astăzi a plouat de
dimineață și când s-a oprit ploaia am ieșit cu ei, dar erau bălțile și nu s-a putut ține ora de educație fizică și
sport. La gimnaziu și la liceu sunt elevi mari, trebuie să dăm probe. Cei de la clasa a XII, au avut ore
marți, marțea viitoare este 1 iunie și sunt liberi, în prima marți a plouat în, a doua sunt liberi... I-am rugat,
haideți mai copii în ploaie să dăm proba, ca să îndeplinim criteriile. Avem niște legi de respectat. Știu, am
mai auzit discuții de genul ”eu pe vremea mea făceam în parc”. Nu mai sunt aceleași condiții. Înainte
copilul cădea, se julea, se freca și pleca. Acum sunt alte reguli noi. Nu facem sport, noi suntem cu educația
fizică, suntem cu disciplina de școală de învățământ și ne supunem unor reguli foarte stricte, reguli puse
tocmai ca să vină copilul zâmbind la școală, să fie în siguranță și să plece zâmbind de la școală. Vă
mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea să mă ascultați!
Dl.Primar:” Buna ziua! Salut prezența dumneavoastră în ședința consiliului local de astăzi,
apreciez inițiativa dumneavoastră și implicarea pe care o aveți față de comunitate. Reiau aspectele pe care
le-am discutat și în ședințele anterioare. Din păcate trăim într-o perioadă nu tocmai plăcută nicidecum
normală, este o perioadă foarte lungă de timp de când suntem în pandemie, de când ne confruntăm cu
pericolul real al unui virus care a făcut și face în continuare foarte multe victime. Am încercat și dorința a
fost de a deschide centrul de vaccinare tocmai pentru a reuși să creștem gradul de sănătate al populației,
din dorința de a avea o comunitate sănătoasă, din dorința de a avea familii sănătoase cu copii sănătoși și de
fapt aceste două aspecte nu trebuiesc excluse. Trebuie să avem și un act educațional de calitate și condiții
de siguranță pentru desfășurarea orelor inclusiv de educație fizică și sport. De asemenea, reiterez un
element de siguranță în ceea ce privește starea de sănătate a comunității. De fapt la momentul la care s-a
decis în Prahova deschiderea centrelor de vaccinare, condițiile epidemiologice și legale la nivel național
erau cu totul și cu totul altele. Vaccinarea se făcea doar în centrele de vaccinare autorizate de către
Direcția de Sănătate Publică, pe criterii stabilite de către această direcție. De la acel moment și până astăzi
regulile vaccinării s-au schimbat și s-au schimbat semnificativ, în sensul că așa cum spuneați și
dumneavoastră anterior, există și vaccinarea prin centre, prin cabinetele medicale ale medicilor de familie.
Având în vedere dorința pe care cu toții o avem, de a avea o comunitate sănătoasă, de a avea un act

educațional de calitate, de a oferi condiții de siguranță tuturor copiilor, vă asigur că în perioada imediat
următoare vom face toate demersurile posibile atât față de Prefectura Prahova cât și față de Direcția de
Sănătate Publică pentru a identifica o soluție, în așa fel încât ambele procese să funcționeze la capacitate
maximă și să oferim condiții de siguranță din toate punctele de vedere comunității. În încheiere, vreau să
vă spun că sunt bucuros să vă anunț că până la acest moment în centrul de vaccinare din Breaza au fost
vaccinate aproximativ 4.300 de persoane. Vă mulțumesc și vă asigur în continuare de întregul meu sprijini
și de dorința de a rezolva problema expusă de dumneavoastră.”
Dl.Nică” " Legat de același subiect, dar fără a relua problemele spuse de domnul profesor și de
domnul primar, nu aș dori să le repet și nici să mă dezic de votul meu din luna februarie, era însă atunci o
altă conjunctură, de aceea acum mi-am nunțat punctul de vedere și sunt convins că există soluții pentru a
se desfășura în continuare ambele activități vaccinarea și orele de educație fizică în condiții foarte bune.
Așa cum a fost nevoie și de votul consiliului local când s-a deschis sala de vaccinare sigur și de aprobarea
instituției primarului ca să urgentăm puțin lucrurile, aș vrea să fiți de acord ca și Consiliul local și
Instituția primarului să facem o solicitare scrisă către Prefectura Prahova și Direcția de Sănătate Publică
Prahova în ideea urgentării găsirii soluțiilor. Soluția am indentificat-o inclusiv cu domnul primar
săptămâna trecută, dar sigur ne trebuie aprobarea acestui for al Direcției de Sănătate Publică Prahova.
După ședința de astăzi să facem o adresă în ideea de a urgeanta aprobarea acestei soluții pe care noi o
avem. Al doilea aspect pe care vreau să îl aduc la cunoștința dumneavoastră în consiliul local, dar și
tuturor cetățenilor este acela că de o săptămână am intrat în condițiile scenariului 1 de învățământ. Asta
înseamnă că toți copiii și elevii vin la școală. Se pare că în continuare rămânem în condițiile scenariului 1.
Având în vedere scăderea în fiecare zi a ratei de infectare, acesta este un lucru foarte bun pentru elevi,
pentru profesori, pentru părinți, pentru întreaga comunitate. Sperăm să rămânem așa până la încheierea
anului școlar. Sigur că pentru acest lucru și problema amintită anterior ne ajută, în sensul că am constat și
când am venit către primărie copiii de gimnaziu care sunt după amiază sunt pe toate părțile și pe la
magazin și pe la Mega Image și pe nu știu mai unde. Nu mai avem controlul lor, că totul este deschis.
Efectiv nu mai avem acest control ei se duc, intră în nu știu câte magazine, se întorc la școală, noi sperăm
că se dezinfectează, dar în sfârșit nu putem avea controlul fiecărui copil. De aceea este în interesul nostru
al tuturor să rezolvăm această problemă și sunt convins că o vom rezolva. Vă mulțumesc!”
Dl.Prof.Enescu:” Vă mulțumesc foarte mult, mă bucur că am venit, mă bucur că văd o comunitate
care are grijă de copii. Vă mulțumesc foarte mult!”
Dl.Sergiu Popescu:” Doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, vă mulțumesc că mi-ați
dat ocazia să spun câteva cuvinte astăzi. Am să precizez pentru început că eu am domiciliul în București,
dar ca am aici pe strada 1 Mai o proprietate care are aproape 3.000 de metri pătrați și pe care mi-am
construit un imobil, de fapt două, ca urmare a unor autorizații de construire care au fost emise în urmă cu
câtva timp de primăria Breaza. Ceea ce voiam să spun, de fapt să vă rog, este să vă aplecați cu puțină
atenție asupra problemei mele. Eu când am luat această proprietate, am avut norocul sau ghinionul ca în
această proprietate să fie inclusă și o vâlcea, sau mă rog, un pârâu sezonier care este pe proprietatea mea,
pe o lungime de aproximativ 400 m. Când am vorbit în urmă cu 12 ani cu primarul de atunci, am spus că
îmi iau angajamentul de a sistematiza această vâlcea, acest pârâu pe o lungime de 350 m. Este un lucru
care costă niște bani, pe care sunt pregătiți să îi plătesc, dar din păcate am ajuns să am niște probleme cu
vecinii, care în afară de faptul că își deversează acolo tot felul de gunoaie menajere și chiar reziduri
fecaloide, nemaivorbind de faptul că nu au acte de proprietate sau intabulare. De fapt nu are nimeni, sunt
singurul care are intabulare în acea zonă pe terenul respectiv, dar foarte mulți nu au nici cadastru și nici

acte legale. Am probleme cu ei pentru că în tentativa de a face această lucrare pe care o plătesc din banii
mei, după cum am mai spus, mă lovesc de ostilitatea acestor cetățeni care mă amenință, vădit incomodat
de faptul că nu își mai pot arunca toate resturile menajere în acea vâlcea. Nu mai este nevoie să spun că și
miros foarte urât, iar această situație din păcate este generată de faptul că pe strada 1 Mai s-a făcut o
canalizare în urmă cu câțiva ani la care cetățenii nu prea se pot branșa, din cauza faptului că această
canalizare este prea sus și majoritatea terenurilor din zonă, pentru a se canaliza a se lega la această
canalizare trebuie să își monteze pompe sau să își facă bașii tampon care sunt destul de complicat de făcut.
Cred că sunt singurul din Breaza care și-a făcut una de apă semicurată și una de fecaloide, că toată lumea
spunea că mi-am făcut piscine, pe care le-am făcut din beton le-am hidroizolat cum trebuie și am făcut o
lucrare pentru următorii 30 de ani. Rugămintea pe care o am la dumneavoastră este să acordați puțin timp
acestei probleme a gunoaielor și a modului în care se deversează gunoaiele în oraș, pentru ca acest lucru
face foarte mult rău. Gândiți-vă că toate resturile menajere care se deversează în zona mea, adică la
începutul acestui pârâu, se duc până în jos ul orașului pe lângă toate gospodăriile și sunt o groază de
reziduri chimice, nu mai vorbesc de reziduri fecaloide, care parcurg tot orașul. Este un lucru inadmisibil și
nu numai în opinia mea și cred că în opinia unui om normal la cap. Vă rog frumos să aveți amabilitatea ca
printre problemele importante asupra cărora vă aplecați să o luați și pe aceasta în considerare. Poate într-o
zi am să vin într-o audiență să discutăm poate mai în detaliu dacă primăria mă poate sprijini cumva în
relația cu acești toți cetățeni, pentru că nu neapărat vreau să ajung să mă judec cu ei. Nu mi-e frică de
judecată, m-am lovit de mulți indivizi care mi-au spus: ”ce o să faci, o să mă dai în judecată și o să te
judeci șapte ani cu mine”. Da, o să te dau în judecată, o să mă judecă șapte ani cu tine și o să te las în
chiloți și după aceea o să vinzi casa ca să-mi plătești avocații. Nu vreau să ajung la aceste lucruri cu
vecinii mei, vreau să am relații de bună vecinătate, dar în același timp vreau să trăiesc întru un mediu
civilizat. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și vă urez spor la treabă!”
Dl.Primar”
În primul rând vă mulțumesc pentru situația sesizată și mă bucur să văd implicarea
dumneavoastră în buna desfășurare a comunității orașului Breaza. Vă asigur la început de faptul că toți
brezenii formează o comunitate unită, deschisă, receptivă, comunicativă și în marea lor majoritate
cetățenii își doresc să aibă un oraș curat și dezvoltat. Într-adevăr, problemele sesizate de dumneavoastră
există și nu numai că există, ele sunt în foarte multe zone ale orașului. Administrația locală în ultima
perioadă a intensificat ecologizarea diferitelor zone din oraș, inclusiv cu sprijinul operatorului de
salubritate și chiar cu acțiuni voluntare care au fost întreprinse în Breaza. Ne dorim cu toții să avem un
oraș curat și să soluționăm această problemă cât mai repede. Rugămintea mea și dorința mea și până la
urmă siguranța mea, este că orice problemă pe care o avem în comunitate trebuie să avem înțelegere unul
față de celălalt, trebuie să avem capacitatea de a comunica și de a relationa. Am convingerea că putem
rezolva orice problemă fără a ajunge la judecată, la amenințări sau la alte fapte care nu ar aduce onoare și
cinste nici unuia dintre noi. De asemenea și problema canalizării sesizată de dumneavoastră este o
problemă reală. Ar fi fost bine dacă ar fi fost numai intr-o singură zonă, dar din păcate este o problemă
existentă în majoritatea zonelor din Breaza. Nu mai contează acum motivele pentru care canalizarea nu
este funcțională sau semi funcțională, sau efectiv nu există în anumite zone ale orașului, însă vă asigur că
atât eu cât și colegii mei consilieri locali facem tot ce este posibil și cât de repede posibil, să remediem
aceste probleme și să creem condiții civilizate tuturor brezenilor și tuturor celor care vor să se integreze în
comunitatea brezeană. Vă mulțumesc!”
Dl.Bercăroiu Dragoș:” Domnule Sergiu Popescu, pe viitor când mai întâmpinați astfel de probleme
puteți și domnul primar este deschis în permanență, să intrați la domnul primar și să le expuneți. Astfel de

probleme țin de audiența domnului primar. Vă apreciez problema pe care ne-ați expus-o și nouă
consilierilor locali, o luăm la cunoștință și totodată o să urmărim cu mare atenție.
Dl.Sergiu Popescu:” De trei zile la mine pe teren tai iarba, curăț copacii și m-am lovit de
eliminarea tuturor acestor resturi vegetale. Am înțeles că Primăria Breaza avea un program care era foarte
costisitor. Aș fi avut o singură propunere, să faceți un program de colectare a deșeurilor plătit. Ar fi
sustenabil și cred că ar constitui foarte mult la curățenia orașului și cred că nimeni nu ar mai arunca tot
felul de gunoaie în afara orașului.”
Dl.Primar” Nu o să reiau acum toate aspectele legate de colectarea resturilor vegetale, într-adevăr a
fost o acțiune care a fost gândită pentru a veni strict în sprijinul cetățenilor. Vreau doar să spun că
începând cu luna februarie, avem legea compostului care nu mai permite incendierea acestor resturi
vegetale pe proprietăți. Din păcate până la acest moment normele de aplicare ale legii nu au apărut motiv
pentru care toate UAT-urile din România se confruntă cu această problemă în elaborarea procedurii de
colectare. Mai mult decât atât, Breaza este parte din ADI deșeuri, o asociere la nivel județean. Toate aceste
probleme au fost ridicate, urmează să căutăm soluții ca până la finalul verii sau la începutul toamnei când
vor apărea din nou aceste resturi vegetale, să avem o procedură și un grafic de ridicare a acestora, în așa
fel încât să acoperim toate nevoile în acest sens.”
Dl.Popescu:” Bună ziua! Sunt locuitor al orașului Breaza și de 5 ani sunt recăsătorit. Acum vreo
două luni am depus o cerere către domnul primar și către dumneavoastră în numele soției. Soția mea este
din București, tatăl ei a murit la Revoluție și ... mai bine o las pe soția mea să vorbească, pentru că a venit
să participe la ședință și vă poate spune mai bine despre ce este vorba.”
Dna.Popescu Doina:” Bună ziua! Numele meu este Doina Popescu și am să vă rețin pentru câteva
minute, cu, dacă aș putea să spun povestea familiei mele, dar nu este o poveste este o tragedie. Nu este
prima dată când mă adresez în această primărie, în fața unora dintre dumneavoastră. Poate este pentru
prima dată, dar în urmă cu ceva ani am mai depus niște solicitări adresate Primăriei Breaza. Am revenit
asupra lor și în toamna acestui an, răspunsul a fost ca și în anii trecuți negativ. Despre ce este vorba, tatăl
meu era ofițer, a murit la Revoluție împușcat, cu militarii de la Câmpina. Dumneavoastră probabil că știți,
conform legii eu pot să beneficiez de o suprafață de teren, numai că pentru mine nu se poate. Nu știu de
ce, dar nu se poate, nu există în acest oraș de atâta amar de vreme niciun teren. Răspunsurile au fost tot
timpul negative. Niciodată nu există. Aș vrea să cred că pentru nimeni nu există și știu ce vorbesc, că
pentru alții s-a putut. Aș vrea să îl rog pe domnul primar încă o dată, să se aplece cu bunăvoință și cu
înțelegere și cu umanitate și asupra necazului familiei mele. În urma acestei nenorociri care într-adevăr nu
sunt de vină alții, că așa au spus: ”și ce dacă”. Da stimați brezeni, nu este problema nimănui, dar dacă din
punct de vedere legal și moral și uman, cum vreți să spuneți, se poate, de ce să nu putem să o facem? De
ce nu dorim? Omul acesta nu a făcut nici un rău, doar pur și simplu a fost împușcat, a fost omorât el și alții
50. În urma acestei nenorociri mama mea a rămas cu tulburări mentale. Eu o îngrijesc, deci vă rog foarte
mult, să luați aminte și să nu mai tratați cu ”și ce dacă” necazurile altora de care ei nu sunt vinovați,
Domnule primar, vă rog foarte mult să vă mai aplecați încă o dată asupra cererii mele. Vă mulțumesc!”
Dl.Primar:” În primul rând, bună ziua doamna Popescu, ați ajuns puțin mai târziu, cunosc situația
prezentată de dumneavoastră, nu pot decât să spun că în plan personal vă înțeleg perfect. Înțeleg suferința
dumneavoastră și îmi pare sincer rău. În al doilea rând, nu pot să nu constat faptul că ați venit practic să ne
certați, că nu facem ceva ce nu putem. Ba mai mult decât atât, văd că s-au formulat niște acuzații mai mult
decât nefondate. Solicitarea dumneavoastră a fost analizată în cadrul ședinței comisiei locale de fond
funciar în baza dispozițiilor legale și în baza terenurilor disponibile pe care Primăria Breaza le are. Pentru
a lămuri în concret acest subiect aș vrea să plecăm de la o realitate, legea care permite revoluționarilor sau
familiilor revoluționarilor să dobândească o suprafață de teren. Nu spune că trebuie să beneficieze într-un

UAT sau altul, nici măcar în UAT-ul de domiciliu. Așa cum foarte bine dumneavoastră ați spus, legea dă
posibilitatea administrației locale de a oferi un astfel de teren. În condițiile în care există, revin și reiau
argumentele care au fost inserate în răspunsul pe care l-ați primit și v-am comunicat că UAT Breaza nu
are terenuri alocate pentru a putea face obiectul acestor cereri. Toți colegii mei consilieri pot confirma
acest aspect. S-a spus mai înainte că aveți cunoștință că ar fi fost tratate sau soluționate discreționar aceste
cereri. Nu. Sunt informații publice, pot fi verificate oricând toate cererile formulate în acest sens. În
ședința pe care am avut-o, au fost soluționate în aceeași manieră. Îmi pare rău și sunt alături de familiile
care trec prin tragedii în viață. nu vreau să dau exemplu personal. Am trecut și eu la un moment dat și
domnul Popescu știe foarte bine acest aspect, dar vreau să vă spun un lucru. Acum câteva săptămâni
comunitatea brezeană a pierdut o familie și un copil într-un accident care s-a întâmplat în aceeași zi. Este
o traumă, este o tragedie. Sunt multe familii care sunt în această situație. Ca administrației suntem alături
de dumnealor cu tot ce putem, dar în limite legale. Nu este vorba de rea-credință, nu este vorba de a trata
discreționar, dar este vorba de a fi corecți în aplicarea legii și de a fi aproape față de toată comunitatea
brezeană. Vă mulțumesc!”
D-na. Popescu: ”Domnule primar, din bun simț pentru că așa este frumos, v-am lăsat să vă spuneți
punctul de vedere. Puteți să spuneți aici în fața tuturor că din punct de vedere legal Breaza nu are niciun
teren? Nimic, nimic, nimic, puteți asta în fața tuturor?”
Dl. primar:” Am spus, UAT Breaza nu are loturi de teren care să fi fost dedicate pentru astfel de
solicitări.”
D-na. Popescu: ”Nu trebuie să fie dedicate doar pentru această situație. Nu scrie în lege că trebuie
să fie separate aceste terenuri pentru revoluționari. Revoluționari sunt și cei care stau prin birouri, este
vorba de cu totul altceva.”
Dl. primar:” Nu am spus că Breaza nu deține terenuri.”
D-na. Popescu: ”Este vorba dacă la nivelul orașului Breaza există teren disponibil și nu se poate
face nimic? Vă rog să îmi dați acest răspuns.”
Dl. primar:” Teren disponibil pentru astfel de situații Breaza nu are.”
D-na. Popescu: ”Dar pentru altfel de situație există?”
Dl. primar:” Există pentru domeniul public, pentru închirieri, pentru concesiuni.”
D-na. Popescu: ”Deci există pentru altfel de situații, pentru alt fel de persoane. Mulțumesc!”
Dl. primar:” Îmi cer eu scuze pentru situația creată și pentru atmosfera care a deviat de la un
comportament normal în cadrul unei ședințe de consiliul local. Îmi cer scuze!”
Punctul 1 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;
Dl.președinte:” Prin HCL nr. 26/28.03.2019 a fost aprobat regulamentul privind procedura de
obţinere a „Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiilor”. Ulterior aprobării acestui
regulament, în anul 2020, prin Legea nr 7/2020 au fost aduse modificări articolului 37 alin. (7) din Legea
50/1990 care prevedea modalitatea de înscriere a dreptului de proprietate asupra construcțiilor în cartea
funciară și prin emiterea unei adeverinţe/unui certificat de atestare a edificării construcţie. Astfel, în cazul
construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea
termenului de prescripţie prevăzut de legea 50/1991, republicată, modificată și completată, nu mai permite
aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în
baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în
construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia
actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale

Având în vedere cele menţionate s-a actualizat regulamentul aprobat prin HCL nr. 26/2019,
conform prevederilor legale în materie în vigoare la această dată.”
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 13 voturi pentru și 2 abțineri (Duțoiu Tonioara și
Ferăstrăeru Nicolae).
Punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mandatarea Domnului Novac Bogdan
Cristian, Primarul orașului Breaza în Adunarea Generală a Acționarilor ai SC Hidro Prahova SA, să
aprobe modificarea Actului Constitutiv al SC Hidro Prahova SA;
Dl.președinte solicită consilierului juridic să susțină referatul de aprobare întocmit de Primarul
orașului Breaza.
”Prin adresa nr. 388/06.05.2021 ADI ”Parteneriatul pentru managementul apei-Prahova”, solicită
autorităților publice locale adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul Local să mandateze primarul
orașului sau un reprezentant al localității să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor SC HidroPrahova
SA modificarea actului constitutiv al operatorului.
Tot în cuprinsul adresei s-a precizat că prin Hotărârea nr. 3/21.04.2021 adunarea generală a ADI
”Parteneriatul pentru managementul Apei Prahova” au fost avizate propunerile de modificare ale actului
constitutiv al operatorului.
Având în vedere cele menționate mai sus și prevederile-art. 129 alin. (7) lit n raportat la alin. (2) lit
d, art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre
alăturat prezentei.”
Comisia buget finanțe – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.2/2020 privind
instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de
prestări servicii din orașul Breaza și aprobarea ”Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de
salubrizare”, modificată;
Prin HCL nr. 2/2020 Consiliul Local Breaza a aprobat instituirea taxei speciale de salubrizare în
cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din oraşul Breaza şi
aprobarea „Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare”, modificată prin HCL
nr. 28/2020.
Deoarece prin HCL nr. 103/30.07.2015 a fost instituită pentru prima dată la nivelul orașului
Breaza această taxă, nefiind însă încasată, iar în anul 2020 în actul administrativ menționat anterior nu s-a
mai făcut referire la această hotărâre, pentru evitarea producerii unor confuzii, se impune revocarea
hotărârii din anul 2015.
Având în vedere acest lucru și în conformitate cu prev. art. 58 alin. (1) și (3) și art.64 din Legea
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
modificată și completată, vă spun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat prezentului referat de
aprobare
Comisia juridică – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Parc
Industrial Breaza SRL;
Prin adresa nr.52/14.05.2021, înregistrată la sediul Primăriei orașului Breaza sub
nr.9894/14.05.2021, SC Parc Industrial Breaza SRL solicită majorarea capitalului social cu suma de
105.000 lei, sumă aprobată în bugetul local pe anul 2021.
Această sumă va fi folosită pentru reabilitarea stației de 10 KV, extinderea rețelei de apă și
canalizare în toată incinta Parcului Industrial.

Pentru funcționarea în bune condiții a societății, propun majorarea capitalului social al acesteia cu
suma de 105.000 lei, propunere care este realizată în conformitate cu prevederile:
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 pentru modificarea Anexei 2 la HCL
nr.63/23.07.2020;
Prin HCL nr. 63/2020 s-a aprobat anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31
martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Breaza și procedura de acordare a acestor anulări- Anexa
2. Această facilitate fiscală a fost acordată în conformitate cu prev. art. XVII din OUG nr. 69/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor
măsuri fiscale.
Conform OUG 19/25.03.2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul fiscal a fost prelungit până la data de 31.01.2022, termenul
de depunere a cererii de anulare a accesoriilor calculate la obligațiile bugetare pentru care s-a împlinit
scadența sau termenul de plată până la 31.03.2020.
Prin referatul nr. 9741/13.05.2021 reprezentantele Compartimentului venituri-ITL au justificat
necesitatea aplicării la nivelul Orașului Breaza a prevederilor OUG nr. 69/2020, cu modificările și
completările ulterioare.
Comisia buget finanțe – 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 indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul ”Reparație str.Frunzelor, intersecție cu DN 1 pe lungime de 125 ml, carosabil și rigole
ape pluviale”;
Primăria oraşului Breaza îşi propune execuţia obiectivului “Reparație str. Frunzelor, intersecție cu
DN1 pe lungime de 125 ml, carosabil și rigole ape pluviale”.
În cadrul proiectului se propune:
- repararea structurii degradate a străzii pe o suprafață de 1250 mp și asfaltarea cu mixtură asfaltică
de 6 cm a acestei suprafețe;
- realizarea unui șanț de beton deschis pe partea stângă a străzii-sens urcare din DN1 pe o lungime
de 87 m,
- realizare rigolă carosabilă pe o lungime de 102 m;
- realizare subtraversare stradă pe o lungime de 31 m;
Reparații rigole carosabile existente pe o lungime de 29 m.
Valoarea lucrării este de 236.099,62 lei fără TVA, din care C+M- 225.099,62 lei (fără TVA).
Comisia buget finanțe – aviz favorabil.
Dl.Richea:”După obținerea tuturor acordurilor și avizelor.”
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-Comisia
buget finanțe – aviz favorabil.
Primăria oraşului Breaza îşi propune execuţia obiectivului “ Refacere 0,635 km străzi-Strada
Școlii- Cartier Podu Corbului”. Prin HCL nr. 183/29.11.2017 au fost aprobați indicatorii tehnico
economici pentru acest obiectiv, însă la procedura simplificată organizată pentru atribuirea contractului de
execuție a lucrărilor, deși s-au înscris 6 operatori economici niciunul nu a depus ofertă.
Având în vedere acest lucru, proiectantul lucrărilor, respectiv SC PROEXROM SRL a fost rugat
să revizuiască devizele de lucrări ținând seama de scumpirile materialelor de construcție din ultima vreme,
de modificările salariului minim pe economie din această ramură, dar și de costurile ridicate pe care le
presupune transportul materialelor de construcții și a utilajelor de lucru până la șantier.

Astfel, au fost revizuiți indicatorii economici, valoarea lucrării crescând de la 1.308.798,38 lei fără
TVA la 1.474.088,47 lei fără TVA din care C+M este de 1.294.776,02 lei fără TVA.
Comisia buget finanțe – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității prevederilor
cuprinse în HCL nr.113/21.12.2006;
Prin HCL nr. 113/21.12.2006 Consiliul Local Breaza a aprobat:
- trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafețe de 25 mp care face parte Intr.
Mihai Eminescu;
- concesionarea terenului în suprafață de 25 mp, situat în Breaza, Intr. Mihai Eminescu, jud.
Prahova, pentru extinderea construcției aflată pe terenul alăturat acesteia. În baza acestei hotărâri a fost
încheiat contractul de concesiune nr. 860/19.01.2007 între Orașul Breaza și Neagoe Nelu și Neagoe
Maricica Cornelia pentru un teren în suprafață de 25 mp în vederea extinderii construcției proprietatea
concesionarului, cu un acces pietonal și auto în incintă.
În anul 2021, soții Neagoe au înstrăinat imobilul proprietatea acestora din orașul Breaza, Intr.
Mihai Eminescu, nr.4C către Meleacă Valentin.Verificându-se în teren, s-a constatat faptul că deși soții
Neagoe au obținut AC nr. 382/24.10.2007 pentru edificarea unui acces pietonal și auto, această construcție
nu a fost edificată. În consecință prin adresa nr. 8259/28.04.2021 Primăria orașului Breaza a făcut
cunoscut soților Neagoe încetarea contractului de concesiune nr. 860/2007 .
Având în vedere cele menționate mai sus, consider că se impune ca întreaga hotărâre să își
înceteze aplicabilitatea
Comisia buget finanțe – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat în
domeniul public al orașului Breaza;
Prin proiectul de hotărâre anterior, se propune Consiliului Local Breaza încetarea aplicabilității
HCL nr. 113/21.12.2006 în care prin articolul 1 al s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul
privat a unei suprafețe de 25 mp având în vedere că respectiva porțiune făcea parte din drumul public
Intrarea Mihai Eminescu. Această trecere s-a făcut în vederea concesionării în baza Legii nr 50/1991.
Ca efect al încetării HCL nr. 113/2006 această suprafață trebuie să revină în domeniul public al
orașului constituind parte din Intrarea Mihai Eminescu și să se declare de uz și interes public local
conform dispozițiilor art. 296 din Codul administrativ.
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 încetarea aplicabilității HCL nr.145/2014
și a HCL nr.135/2015;
Prin HCL nr. 145/2014, modificată și completată prin HCL nr. 135/2015 s-a stabilit acordarea
normei de hrană funcționarilor publici care ocupă funcții specifice de polițist local din cadrul Serviciului
Poliție Locală în conformitate cu prevederile OG nr. 26/1994,republicată, modificată și completată și HG
nr. 171/2015 .
Potrivit referatului nr. 10.130/18.05.2021, întocmit de dna Schebesch Gabriela, inspector în cadrul
Compartimentului resurse umane și salarizare se precizează că prin HCL nr. 41/22.04.2021 privind
aprobarea bugetului local al orașului Breaza, la cap. 61 ordine publică și siguranță națională, aliniatul
”Norme de hrană”, începând cu trim III al anului 2021 nu mai sunt prevăzute sume necesare acordării
dreptului stabilit prin hotărârile menționate anterior.
Având în vedere faptul că potrivit art. 2 alin. (1) și art. 7 din HG nr. 171/2015, Consiliul local
poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliţiei locale, în limita

-

-

-

bugetului aprobat, consider că se impune revocarea HCL nr. 145/2014, modificată și completată prin HCL
nr. 135/2015.
Comisia buget finanțe – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru și 3 abțineri (Bercăroiu Cătălin,
Duțoiu Tonioara și Ferăstrăeru Nicolae).
Punctul 11 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune
nr.12861/23.10.2006, modificat și completat prin acte adiționale;
Dl.Bercăroiu Dragoș precizează că la acest proiect de hotărâre nu participă la dezbateri și la vot.
Prin referatul înregistrat sub nr. 7482/22.04.2021 dna Dabija Petruța, referent în cadrul Comp.
agricol și cadastru menționează că se impune modificarea contractului de concesiune 12861/23.10.2006,
modificat și completat prin acte adiționale, în sensul diminuării suprafeței de teren ce face obiectul acestui
contract.
Situația se prezintă astfel:
Dl. Clinci Aurelian, în calitate de proprietar al unui teren în suprafață de 10.000 mp situat în pct. Plai
Belia, în vecinătatea terenului concesionat a solicitat Primăriei orașului Breaza verificarea planului
parcelar întocmit de proiectant autorizat în vederea intabulării dreptului de proprietate;
În vederea însușirii acestui plan, instituția noastră a procedat la o nouă măsurătoare în teren, în acest sens
fiind depus pentru însușire un plan de încadrare în Tarla pentru Tarla 3, parcelele 75/1, 75/2, 75/3, 75/4 și
75/5, primele 4 reprezentând suprafețe de 10.000 mp atribuite către 4 revoluționari.
În cazul Parcelei 75/5, aceasta este inventariată în domeniul privat al orașului Breaza, având o suprafață de
24,50 ha și este concesionată dlor Bercăroiu Gheorghe Dragoș, Purcaru Roșculeț Ion și Marin Nicolae.
În urma realizării măsurătorilor de specialitate, pentru parcela 75/5 suprafața rezultată este de
220.624 mp, motiv pentru care se impune modificarea contractului de concesiune în sensul diminuării
suprafeței cuprinsă în contract (24,50 ha) cu suprafața de 24.376 mp.
Comisia buget finanțe – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 13 voturi pentru, o abținere (Duțoiu Tonioara),
dl.Bercăroiu Dragoș nu participă la vot..
Punctul 12 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Breaza, aprobat prin HCL nr.27/2012;
Prin HCL nr. 27/2012 a fost aprobat Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
orașului Breaza, la poziția nr. 322 regăsindu-se terenul fâneață, pct Plai Belia în suprafață de 154,97 ha. În
cadrul rubricii ”Elemente de identificare (suprafață/buc)” au fost delimitate mai multe loturi (6), între care
la litera d se regăsește și lotul situat în T3, P75 concesionat dlor. Purcaru Roșculeț Ion, Marin Nicolae și
Bercăroiu Gheorghe.
În urma realizării măsurătorilor de specialitate pentru T3, parcela 75, având în vedere și cele 4
loturi atribuite către 4 persoane fizice, pentru parcela 75/5 concesionată dlor. Purcaru Roșculeț Ion, Marin
Nicolae și Bercăroiu Gheorghe a rezultat o suprafață de 220.624 mp, respectiv 22,06 ha, motiv pentru
care se impune actualizarea acestei suprafețe. Astfel, suprafața concesionată va fi de 22,06, cuprinsă în T3,
P75/5, și, în aceeași tarla și parcelă, în continuarea suprafețelor atribuite mai rămâne liberă o suprafață de
28.749 mp, respectiv 2,875 ha.
Comisia buget finanțe – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.12/31.01.2019privind
reglementarea modalității de utilizare a Sălii de sport din orașul Breaza;
În ședința ordinară a Consiliului local Breaza desfășurată în luna martie 2021, a fost dezbătut
proiectul de hotărâre care viza modificarea HCL nr.12/2019, în sensul eliminării desfășurării de expoziții
ale asociațiilor crescătorilor de păsări și animale mici în sala de sport a orașului Breaza. În cadrul ședinței
s-a formulat și s-a aprobat un amendament care viza modificarea fondului proiectului de hotărâre, în

-

-

sensul ca Sala de sport să poată fi pusă la dispoziția asociațiilor crescătorilor de păsări și animale mici în
vederea organizării de expoziții, însă numai după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică a
Județului Prahova.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Punctul 14 pe ordinea de zi: Prezentarea răspunsurilor formulate la corespondența Consiliului Local
Breaza.
Adresa nr.11152/27.05.2021 – Chițu Maria Roxana;
Dl.Ardelean: ”Dacă destinația spațiului respectiv a fost dată pentru vânzarea de reviste, flori și altele, cred
că ar trebui să purtăm o discuție să mărim puțin portofoliu de produse sau servicii care pot fi oferite ca să
aducem mai mulți bani la buget.”
Adresa nr.9411/11.05.2021 – Nuță Aurelia;
Adresa nr.11.027/21.05.2021 – Bercăroiu Elena Sorina;
Adresa nr.9691/12.05.2021 – Biziniche Doina;
Adresa nr. 7749/23.04.2021 – Negrescu Cosmin Alexandru;
Adresa nr.10738/20.05.2021 - Hirsch Alexander;
Adresa 11187 Barna Gheorghe și Barna Rodica.
D-na secretar general:” Aș vrea să vă fac cunoscut, că prin hotărârea de consiliu 63 din 2020, au
fost aprobate două proceduri, de reducere a impozitului pe clădiri nerezidențiale cu 30% și de asemenea,
aprobarea scutirii de accesorii pentru debite la 31 martie 2020. Această hotărâre de consiliu își produce
aplicabilitatea doar în ceea ce privește accesoriile pentru reducerea impozitului pe clădiri nerezidențiale.
Nu a fost adoptată o altă ordonanța de urgență prin care să prelungească termenul de depunere a cererilor
contribuabililor care se încadrau în această procedură de reducerea impozitului. Puteau depune o cerere de
reducere până pe 15 septembrie 2020 și puteau beneficia de reducerea impozitului aferent anului 2020. La
acest moment nu avem decât o ordonanță de urgență 19/2021 care prelungește termenul de depunere a
cererilor pentru scutire de accesorii, pentru care noi am inițiat proiect de hotărâre pentru prelungirea
termenului. Pentru reducerea impozitului pe clădiri nerezidențiale nu există temei legal să acordăm această
facilitate. Vom formula și răspuns scris.”
Dl.Bercaroiu Cătălin a întrebat ceva, dar nu s-a auzit pe înregistrare...
D-na. secretar general:” Ordonanțele 69/2020 și 19/2021 modifică codul fiscal, dar așa cum v-am
precizat anterior numai pentru accesorii este prelungit acest termen.”
Dl. Ardelean: ”Horeca este afectată, dar sunt măsuri foarte clare pentru Horeca. Există măsura 2,
măsura 3, există niște servicii și niște scutiri foarte clare, bine stabilite, venite de sus de la guvern. Nu
cred că este cazul să aplicăm și local mai ales că nu avem nici un cadru legal.”
Dna Goga: ”Mai avem o ultimă adresă in care dvs aseară la comisii nu ati formulat un răspuns.
Adresa 11024/ 21.0 5.2021, …subsemnatul Marin Nicolae domiciliat în orașul Breaza, doresc cesionarea
părțile din contractul de concesiune încheiat în data de 23.10.2006, în punct Plai Belia Pogoanele Noi,
domnului Bercaroiu Gheorghe Dragoș și menționezcă acordul dumneavoastră îmi este necesar pentru
perfectarea actelor la biroul notarial. ”
Dl Bercaroiu Dragoș: ”Nu voi participa la dezbaterea și la votul acestei adrese.”
D-na secretar:” Am discutat această problemă și astăzi, dumneavoastră dacă doriți puteți să vă dați
acordul pentru că efectul acestui acord care se va încheia la notariat va fi pentru modificarea contractului
de concesiune încheiat cu domnul Purcaru Rosculet Ion domnul Bercăroiu Gheorghe Dragoș și domnul
Marin Nicolae. Cel din urmă va ieși din contract, este necesar acordul pentru ca acea asociere a fost

realizată tocmai pentru exploatarea terenului ce urma să fie concesionat. Această adresă a fost supusă la
vot: 13 voturi pentru și două abțineri (dl.Ardelean Cristian si dl.Necula Emanuel).
Punctul 15 Diverse.
Dl Bercaroiu Dragoș: ”Mulțumesc colegilor care și-au dat acordul pentru cesionarea acestei
suprafețe de teren din contractul de concesiune și doresc să aduc la cunoștință colegilor consilieri, că mai
sunt două adrese referitoare la parcarea taxiurilor pe strada Ocinei, respectiv cabinetul veterinar individual
Doctor Dumitrache Ionuț și a unei alte societăți care are sediul în zona străzii Ocinei. Având în vedere
faptul că mâine la ora 10:00 avem comisia de siguranță a circulației rutiere, vom analiza aceste cereri. Vă
spun acest lucru, deoarece am fost sunat de către aceste persoane și mi s-a reproșat că de ce nu au fost
discutate în comisiile de specialitate ale consiliului local. Le-am răspuns vor fi discutate în comisia de
mâine de la ora 10:00.”
Dl.Ferăstrăeru:” 1.Propun ca începând de luna viitoare ședințele de consiliu local să se desfășoare
în sala mică de la etajul I.
2. Desființarea punctelor de difuzare a presei care sunt abandonate la ora actuală în Breaza mă refer la cea
de pe strada Republicii din dreptul Parcului Brâncoveanu și cealaltă din fața magazinului lui Kiru.”
Dna secretar general: ”Cu privire la cele două chioșcuri amplasate în stația de maxi taxi și la
magazinul din centru, a fost demarată o acțiune în instanță privind rezilierea contractului și obligarea
chiriașului la eliberarea terenului și predarea liber de orice sarcină. S-a obținut o hotărâre judecătorească
favorabilă, definitivă, a fost legalizată și urmează să fie pusă în executare prin intermediul executorului
judecătoresc. Noi nu putem să eliberăm aceste terenuri din proprie inițiativă având în vedere că este o
hotărârea a instanței și trebuie pusă în executare prin biroul executorului judecătoresc.”
Dl.Nică:
”Îmi este neclar, ce ați spus cu adresele acelea? Adică au fost prezentate adresele
selectiv sau cum? Aceeași speță, unele adrese sunt prezentate altele nu sunt prezentate. Cum vine asta?
Vă întreb pe dvs.domnule președinte.”
Dl Bercaroiu Dragoș: ” Îi dau cuvântul domnului primar, deoarece dumnealui a primit mapa și a
repartizat acestea adrese.”
Dl.Primar”Domnule director, adresele au sosit toate și au intrat prin registratură conform procedurii
și conform dispozițiilor legale. Ele intră în competența comisiei pentru siguranța circulației rutiere. Adresa
care a ajuns și pe ordinea de zi a consiliului local cred că a fost practic o eroare, pentru care a ajuns întâi în
consiliul local, pentru că era de competența comisiei pentru siguranța circulației rutiere. Ea fiind
îndreptată către consiliul local aici s-a strecurat această eroare, nu a fost o dorință de a nu ajunge
corespondența la Consiliul local ci o eroare de soluționare a repartizării adreselor.”
Dl.Nică:” Am înțeles că a fost o eroare altfel consider că nu trebuie să se întâmple lucrul acesta.
Ori nu este prezentată niciuna și merge la comisia respectivă, ori sunt prezentate toate.”
Dna.Duțoiu:”1. As dori sa va intreb domnule primar, având în vedere că marți este 1 iunie, dacă se
organizează evenimente ca și în anii anteriori în Parcul din fața primăriei? Stiu de existența unei oferte, se
pune în aplicare această ofertă? Anunțăm copiii să vină în piață, să se vopsească pe față, să se joace cu
baloane? 2. pentru serbările de sfârșit de an școlar am vorbit și la consiliul de administrație de la liceu, am
primit astăzi și de la inspectoratul școlar de la doamna inspector Ilie care se ocupă de preșcolari, că avem
voie în condițiile de limită de personae, să facem aceste serbări. Vreau să vă întreb cui anr dresăm sau
dacă facem cereri pentru a ne rezerva sala. 3. având în vedere că mâine aveți o ședință cu comisia de
siguranță a circulației, vă rog să luați în calcul oglinda de la strada Tudosești. 4. știu că strada Ocinei este
drum județean, vă întreb dacă sunt luate în calcul reparațiile, având în vedere că pe sectorul Pripon - Kiru
drumul este foarte deteriorat și sunt gropi foarte adânci ”
Dl.Primar:.” O să răspund punctual. Referitor la acțiunile care vor fi întreprinse de 1 iunie, în primul
rând cred că cu toții suntem bucuroși că sau mai relaxat măsurile și putem avea evenimente pe care putem

să le desfășurăm în această perioadă. Împreună cu directorul centrului cultural am hotărât să avem
evenimente care se vor desfășura în data de 1 iunie cât mai complexe posibil, raportat la situația actual. În
cursul zilei de mâine vom face public și programul cu toate acțiunile care se vor desfășura, le vom
promova pe toate căile posibile, astfel încât să poată participa câți mai mulți copii. Vin cu rugămintea de a
respecta toate dispozițiile legale, adică distanțare social, număr de personae, în așa fel încât să avem și
elementul de siguranță din punct de vedere al sănătății. Referitor la serbările de sfârșit de an școlar, chiar
ieri am avut o întâlnire cu domnul director al Liceului Teoretic ”Aurel Vlaicu” și împreună cu diriginții
claselor a XII-a și a claselor a VIII-a, am stabilit modalitatea în care se vor desfășura serbările de final de
an. Pentru aceste clase totodată am stabilit cu domnul director și am hotărât să punem la dispoziție atât
sala amfiteatru cât și celelalte spații pe care administrația publică locală le are pentru a putea oferi copiilor
o festivitate de final de an, indiferent de clasa a pe care o termină. Nu este nevoie de o solicitare scrisă,
trecem peste etapa birocratică, stabilim de comun acord o dată și o oră de desfășurare a evenimentului și
vă sprijinim cu tot ce putem pentru activitatea de sfârșit de an. Facem un grafic împreună în așa fel încât
să nu se suprapună evenimentele. Referitor la lucrările pe care le va avea mâine comisia pentru siguranța
circulației rutiere, ordinea de zi este amplă și privește inclusiv amplasarea de oglinzi rutiere. Așa cum am
discutat și în ședințele anterioare, vom lua în discuție și edificarea, reamplasarea sau desființarea anumitor
treceri de pietoni, vom lua în discuție și edificarea de sensuri unice pe anumite artere din oraș, vom lua în
discuție și amplasarea de limitatoare de viteză în mai multe zone din oraș. Motivul pentru care nu am
reușit, vă spuneam și la ședința anterioară, până la acest moment să facem un pas înainte, a fost lipsa
aprobării bugetului local. În ceea ce privește strada Ocinei, administrația locală, deși drumul este un drum
județean, am depus o solicitare la Compania Națională de Investiții pentru reabilitarea infrastructurii
rutiere pe acest tronson de drum. Ne dorim refacerea infrastructurii rutiere pe strada Ocinei, aceasta
însemnând atât cale de rulare cât și rigole și trotuare în zonele în care se permite, inclusiv soluționarea
problemei privind alunecarea de teren din punctul Borungoci. Mai mult decît atît, am luat legătura și cu
Consiliul Județean și împreună încercăm să facem demersuri pentru a eficientiza acest proiect și pentru a
reuși să îl punem în aplicare cât mai repede
Dl. Bercaroiu Dragoș: ”Dorim ca în acest an de înălțare Consiliul local să depună coroane și dorim
ca ora de desfășurare a acestui eveniment să fie 12.00.”
Dl.Primar:” Doream în finalul ședinței de consiliu să vă adresez această invitație, am stabilit
detaliile ceremoniei care va avea loc în data de 10 iunie, împreună cu comandantul Colegiului Militar
Dimitrie Cantemir și împreună cu directorul centrului cultural festivitățile și ceremoniile vor începe la ora
12:30, motivat de faptul că ne dorim să avem și un moment religios. Pentru a putea oferi răgaz preoților
să ajungă la acest moment tot la începutul săptămânii viitoare vă vom comunica și programul de
desfășurare. Vor fi ceremonii care vor avea loc la trei monumente Breaza de jos, Breaza Nord - Gura
Beliei și Valea Târsei și aș fi bucuros și cred că și dumneavoastră de asemenea, să fim cât mai mulți
respectând dispozițiile legale și să comemorăm acest moment așa cum se cuvine. Vă mulțumesc și mă
bucură intenția dumneavoastră de a participa.”
Dl. Dragoș Bercaroiu:”Era de datoria noastră a consiliului local să vă supunem atenției și
participarea noastră la astfel de evenimente.”
Dl Ezaru:" În primul rând vreau să vă rog pentru ședința de mâine la comisia de siguranță a
circulației rutiere să nu uitați de rugamintea vecinilor dumneavoastră, cu oglinda rutieră din fața
complexului. S-au întâmplat multe accidente și efectiv acolo când ieși de la spital, mai ales că sunt și
ambulanțe, este un real pericol pentru siguranța circulației. Tot în acest context vreau să vă rog să nu
uitați, poate elaborati și un document pentru mâine în cadrul ședinței, referitor la rugămintea pe care
cetățenii din tot cartierul Nistorești, Frăsinet și Podul Corbului partea de după râu, o au în legătură cu
traseul microbuzelor. Trebuie pe această rază ca au fost morți la Nistorești, să împrumute traseul de la
microbuzele școlare și stația pe care vă rugăm să o realizați în fața bisericii în zona cartierului Frăsinet. Să
fie cu trecere a microbuzului la biserică, traversarea drumului național și cum vă rugam și într-o ședință

anterioară, la Frăsinet în contextul în care aveți lucrările acela să nu uitați de niște refugii. Este permis a
face o delimitare a stației auto să oprească șoferii de microbuze pentru că nu este stație și să o lămurim
cumva. Vă felicităm pentru realizările pe care le-ați făcut cu indicatoarele acelea. Tot la acest punct dacă
îmi permiteți, tot cu victim, am spus în ședința de comisii și vreau să vă rog să ne ajutați dvs și toți colegii
care sunteți desemnați mâine în comisia de siguranță a circulației, am avut un eveniment nefericit cu un
vecin, un domn de 80 de ani care se bucură de plimbările din frumoasa zonă a Brezei a fost atacat de niște
câini ciobănești. I s-a mutilat șoldul i s-a mutilat o mână și la cealaltă mână are o plagă prin mușcare.
Omul a folosit un traseu pe un teren privat. Nu doresc să găsim vinovați, personal anul trecut am fost
atacat de câini lupi pe domeniul public al orașului, în zona ”curba mare de la Plaiul Tălii”. În zona
Nistorești nu mai ai curaj să mergi, să te duci spre Șotrile pe domeniul public, deoarece riști să fii mușcat
de câini. Haideți să încercăm să punem mână de la mână, cu poliția locală, cu noi Consiliul, cu comisia
aceasta de siguranță a circulației, să vedem, să facem un inventar al câinilor, să fie vaccinați, să ne putem
aduce orașul la lumină. Facem piste de biciclete, dar până atunci se dau oamenii pe unde găsesc. Încă o
rugăminte pentru dumneavoastră și pentru colegii de la PNL, să ne ajutați să reabilităm așa măcar de
suprafață accesul în Breaza pe podul dintre Comarnic și Breaza. În cazul că este al Consiliului Județean și
dumneavoastră aveți acolo reprezentanți mai puternici ne rupem mașinile efectiv arată jalnic.”
Dl. Primar: " O să iau punctual aspectele sesizate de dumneavoastră, va asigur din nou că nu am
uitat problema sesizată cu acea oglindă rutieră care ar trebui amplasată la intersecția dintre strada
Republicii și bulevardul Eroilor, de asemenea și oglinzile de pe strada Banatului. Vom avea în discuție
toate aceste aspecte în cadrul comisiei de mâine. Vizavi de traseul microbuzelor și de posibilitatea
înființării acelei stații în fața bisericii de la Nistorești nu am putut lua o decizie până la acest moment din
lipsa bugetului, dar o să o avem pe ordinea de zi de mâine. De asemenea, din câte știu pentru stația de
microbuz de la Frăsinet este deja o hotărâre de consiliu dată în acest sens. O să facem verificări și o s-o
punem în aplicare. Avem toată dorința să edificăm și acea stație la Frăsinet pentru a ridica măsurile de
siguranță al cetățenilor din acel cartier. Așa cum bine spuneați și dumneavoastră, sunt bucuros ca am putut
reamplasa indicatorul de localitate acolo unde ar fi trebuit să fie. Totodată sunt bucuros și vă mulțumesc
că ați aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind modernizarea, refacera accesului în
cartierul Frăsinet și crearea de condiții civilizate pentru accesul locuitorilor din acea zonă. Referitor la
problema câinilor pe care ați sesizat-o, da este o problemă reală din păcate, este o problemă care se
regăsește în multe zone ale orașului și aici încercăm să identificăm soluții cât mai rapide pentru a diminua
acest fenomen. Nu sunt un adept al hingherilor, o văd ca ultimă variant, vreau să găsim până la acel
moment orice alte posibilități pentru a soluționa această problem. Îmi permit pe această cale să fac un apel
și către brezeni să fie un pic mai cu grijă și cei care au câini să se asigure că aceștia nu părăsesc
proprietatea și rămân în incinta proprietății. O parte din acesti câini sunt și cu stăpâni nu doar fără stăpâni.
Rreferitor la pasarela de la Comarnic, am demarat discuțiile încă din perioada anterioară cu primarul de la
Comarnic, pentru ca împreună să reabilităm această pasarelă. Aceasta aparține mai mult de Comarnic
decât de Breaza. Din păcate ea a fost lăsată în paragină de foarte mulți ani și nu mai putem continua în
această manieră. Și aici am făcut demersuri și la nivel de Consiliu județean pentru a identifica fonduri să
reabilităm această pasarelă cât mai repede.”
Dl.Bercaroiu Dragoș:” Referitor la problema domnului Ezaru, la câinii ciobănești, consider, ca și
crescător de animale, ca toți crescătorii de pe raza orașului Breaza care dețin contracte de închiriere, de
concesiune a unor suprafețe de teren, să fie notificați de către compartimentul nostru agricol sau de
consiliul local de comisia agricolă, ca să pună plăcuțe avertizoare în zonele în care iei dețin stânele, pentru
că este un pericol să vină un turist sau un cetățean într-o zonă unde sunt turme de oi, unde sunt stâne, unde

sunt 7, 8, 10 câini și vă imaginați ce poate să rezulte. De aceea vreau să notificăm crescătorii să pună
aceste plăcuțe avertizoare. Am fost pus în această situație, a venit un ciclist belgian la noi la stână și mi-a
spus că pe acolo i-a indicat GPS dumnealui, traseul prin jumatea târlei. Cu acordul dumneavoastră
domnule primar, prin compartimentul agricol să purtăm o discuție cu crescătorii de animale pentru a
avertiza și pentru a evita astfel de situații neplăcute.”
Dl.Preoteasa:” Pentru că domnul primar a menționat și strada Banatului, în ședința de mâine pe
care o veți avea, în comisia de siguranță a circulației rutiere din Breaza, să prindeți și acele oglinzi rutiere
pe strada Banatului. Au fost aprobate de mulți ani, dar nu s-au montat și cred că strada Banatului ar trebui
să fie o stradă circulabilă, normal. Vă mulțumesc!”
Dl.primar:” Înțeleg nemulțumirea dumneavoastră, este fondată, cum de altfel din păcate sunt foarte
multe străzi din Breaza la acest moment. Așa cum vă spuneam și anterior, fac tot posibilul și ne dorim să
rezolvăm aceste probleme cât mai repede. Și strada Banatului este una din străzile prinse în refacerea
infrastructurii rutiere, în modernizare. Până la acel moment, așa cum vă spuneam, vom interveni pentru a
crea niște condiții cât de cât decente. În perioada următoare pe strada Banatului va fi o investiție inclusiv
din partea CNI cu reabilitarea rețelei de apă și canal și reabilitarea infrastructurii rutiere.”
Dl.Bercaroiu Dragoș:” Domnule primar, mai avem o sesizare de pe strada Păcii, sunt cetățeni care
locuiesc în această zonă și reclamă faptul că sunt numai bălți, noroi și de aceea dacă puteți să le dați un
răspuns ar fi bine.”
Dl.primar:” Și strada Gurga și strada Păcii sunt prinse în proiecte aflate în derulare la acest
moment. CNI apă-canal care se execută la acest moment și proiectul de asfaltare în PNDL , proiect pe care
sunt bucuros să vă aduc la cunoștință, că am reușit să îl deblocăm. A început execuția, au început lucrările
de asfaltare în ultimile zile pe strada Națiunii și pe strada Morii, ele vor continua în perioada următoare și
pe celelalte străzi, inclusiv pe strada Gurga și pe strada Păcii. În perioada următoare vor începe lucrările
pentru proiectul CNI apă-canal pe strada Păcii, după care va urma PNDL-ul pentru asfaltare.”
Dl.Ardelean” Am trecut puțin cam repede peste o problem. Unul din primii cetățeni care au fost
prezenți la ședință, vorbea de niște vecini care își deversează canalizarea în vâlcele. Știu că este o
problemă destul de frecventă în Breaza și ar trebui să luăm măsuri urgente pentru că altfel degeaba venim
și vorbim de alte chestii de finețuri când alții fac lucrul acesta. Propun să avem o discuție foarte aplicată și
foarte repede să stabilim care sunt pașii ce urmează a fi făcuți și să nu tolerăm acest lucru. Noi să fim
primii care luăm aceste măsuri.”
Dl. Bercaroiu Cătălin:” În legătură cu ședința de mâine a comisiei de siguranță a circulației rutiere,
de mult timp vedem că în orașul Breaza traficul este foarte intens și din ce în ce mai aglomerat. În anul
2000 am propus sensuri unice așa cum se practică în toate orașele din România. Vin cu propunerea pentru
că acum s-a finalizat în proporție de 90% asfaltarea pe strada Națiunii să creem o rută ocolitoare pentru
cetățenii care tranzitează orașul Breaza. Să facem lucrurile să meargă cât mai bine, propun să nu uitați de
aceste străzi cu sens unic. Strada Națiunii, Victoriei și Cornel Popovici cred că ar putea oferi deplasarea
autoturismelor și nu s-ar mai crea aglomerație pe centrul orașului. În ceea ce privește problema taxiurilor,
cred că ar trebui să creăm o zonă numai pentru taxiuri și propun ca această zonă să fie pe strada Vasile
Alecsandri. Cred că și indicatoarele de intrare în orașul Breaza ar trebui să fie...(nu s-a înțeles).
Dl.primar:” Vă mulțumesc domnule consilier pentru cuvintele frumoase și pentru propuneri, dar o
parte din propunerile dumneavoastră erau deja în atenția comisiei pentru siguranța circulației rutiere, însă
așa cum spuneam unele din punctele de pe ordinea de zi privea realizarea unor sensuri unice în special în
zonele agglomerate, pentru a descongestiona traficul și a crea condiții civilizate de traffic. În ședința de
mâine cu siguranță vom analiza toate propunerile pe care dumneavoastră le-ați formulat și sper să reușim

implementarea lor cât mai rapidă, tocmai pentru a crea condiții cât mai moderne și civilizate. Vă
mulțumesc!”
Dl.Preşedinte Gheorghe Dragoș Bercăroiu declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 27
mai 2021.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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