
2021

Raport de activitate-Emanuel 

Necula



Subsemnatul, Necula Emanuel sunt membru in comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local dupa cum urmeaza :

1.Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism,turism,ecologie si protectia 

mediului;

2.Comisia pentru administratie publica locala,juridic,relatii cu publicul si disciplina;

3.Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala ,protectie copii ,tineret 

si sport;

4.Comisia Locala de Ordine Publica

5.Comisia Locala de Siguranta Circulatiei

6.Vicepresedinte CLSU-Comitet Local pentru Situatii de Urgenta

De asemnea , reprezint Consiliul Local Breaza in Consiliul de administratie al Liceului 

teoretic Aurel Vlaicu si in Comitetul director al Clubului Sportiv  Orasenesc Tricolorul 

Breaza



In calitate de Consilier Local al Orasului Breaza, judet Prahova ,declarat ales la alegerile locale din data de 29.09.2020 ,va 

prezint urmatorul raport pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021:

•Am participat la toate sedintele de comisii, am studiat si analizat toate proiectele de hotarari prezentate.

•Am participat la toate sedintele de Consiliu Local si am acordat votul favorabil pentru proiectele de hotarari menite  sa 

conduca la dezvoltarea orasului.

•In cadrul Comisiei pentru invatamant au fost initiate proiectul de hotarare nr.50 privind stabilirea numarului si cuantumului 

burselor scolare acordate in invatamantul preuniversitar de stat din orasul Breaza ,proiectul de hotarare numarul  100 

privind asocierea Orasului Breaza cu Centrul Cultural Ion Manolescu Breaza pentru organizarea festivalului concurs  Joc si 

cant la Breaza editia a VII- a in data de 11.09.2021

•Impreuna cu grupul de consilieri USR am initiat proiectul privind acordarea unei reduceri de la plata impozitului pentru 

constructie si teren numitei Rusu Petrusca ,transformat in hotararea nr 21

•Tot impreuna cu grupul de consilieri USR Breaza in  decembrie 2021 am avut o initiativa pentru acordarea unui ajutor de 

500 lei pentru fiecare nou nascut din orasul Breaza ,materializat in hotararea nr 9 de Consiliu Local in luna ianuarie 2022.

•Multe din proiectele de hotarari s-au transformat in evenimente benefice comunitatii brezene :

-Diploma de aur acordata cuplurilor din Breaza care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

-Festivalul concurs “ Joc si cant la Breaza” organizat in data de 11.09.2021

-Eveniment “ Cu bicicleta la Breaza “organizat de CNIPT Breaza  impreuna cu Asociatia GO FOR FUN

-Festivalul International de Folclor “CALABREAZA” editia XVI  14-15.08.2021





Participarea la moment solemne prilejuite de  Ziua Europei ,Ziua Independentei,Ziua 

Eroilor,Ziua Drapelului National,Ziua Imnului National,Dezvelirea Monumentului celor Trei 

Regi ,Ziua Nationala a Romaniei.





In calitate de membru al comisiei de invatamant am participat la proiectul gradinitei 

“Castelul Fermecat   “Citeste-mi 100 de povesti”. 

Alaturi de colegele mele din comisia de invatamant ,Radu Iulia si Alexadra Mosor si 

impreuna cu personalul gradinitei “ Castelul Fermecat “ sprijinim demararea in anul 2022 ua 

unui proiect pilot ,care consta in achizitia unei mini-sere, care va fi montata in curtea 

interioara a gradinitei ,unde copiii vor avea ocazia sa cultive legume bio pe care le vor folosi 

apoi la cantina gradinitei “ Castelul Fermecat “



Am sustinut initiativa Centrului de Informare Turistica Breaza ,prin care s-a implementat 

proiectul Casuta cu Carti .In cadrul acestui proiect au fost montate in Breaza 5 casute cu carti  

in mai multe zone de odihna si locuri de joaca din oras.In acest proiect s-a alaturat si 

biblioteca  oraseneasca “Dan Grigorescu” Breaza  ,  amenajand un raft cu carti in foisorul din 

Parcul Central al orasului.



Am salutat alaturi de colegii din comisia de invatamant cultura ,lansarea grupului Breaza pentru Tineri ,grup 

prin care vocile tinerilor au fost ascultate de administratia orasului ,printr-o intalnire organizata la sediul 

primariei orasului Breaza .In aceasta intalnire tinerii si-au prezentat viziunea lor asupra dezvoltarii 

orasului.Una din ideile tinerilor ,a fost organizarea de seri de film pe Arena Parc Brancoveanu ,proiect 

implementat in luna august 2021 in parteneriat de Primaria orasului Breaza ,Centrul de Informare Turistica 

Breaza si Centrul Cultural Ion Manolescu  .

Grupul de elevi ai Liceului Teoretic Aurel Vlaicu a participat la o prezentare a doamnei Camen Rotaru 

reprezentanta “Via University Arhus” Danemarca ,desfasurata la biblioteca Dan Grigorescu .In cadrul acestei 

intalniri la care am participat si eu a fost pusa baza unui parteneriat ,materializat prin efectuarea unui stagiu 

de practica al unor studenti danezi la Centrul de Educatie Incluziva Breaza.







Am sprijinit si am participat la mai multe actiuni de ecologizare desfasurate pe raza orasului 

Breaza ,in primavara si toamna anului 2021 ,actiuni desfasurate in cartierele Podul 

Vadului,Breaza Centru –Parcul Central ,Zona strazii Vasile Alecsandri spre fostele 

stranduri,zona strazii Miron Caproiu intersectie Aleea Nucilor ,zona scarilor catre halta 

Nistoresti,cartier valea Tarsei strada Drum Nou,cartier Gura Beliei strada Talii ,cartier Breaza 

de Sus  strada Marasesti intersectie cu strada Livezi. Din pacate ,daca in primavara la actiuni 

au participat aproximativ 100 de voluntari ,la actiunea din 18.10.2021 am avut doar 10 

voluntari din oras la care s-au adaugat 15 copii de la Complexul Comunitar Sinaia-sectia 

Breaza









In calitate de consilier local USR ,am organizat la sediul USR Breaza situat in Breaza strada Republicii ,nr 62 intalniri cu cetatenii orasului.De 

asemenea tot in aceasta locatie am acordat audiente cetatenilor orasului.A  fost creat un program de permanenta ,prin care cetatenii pot intra in 

contact cu toti consilierii USR Breaza.

Tin sa multumesc pentru buna colaborare din anul 2021 secretarului general al orasului Breaza precum si intregului Departament de 

Administratie Publica Locala ,care mi-au acordat tot suportul si sprijinul in desfasurarea activitatii de consilier local .

In calitate de Viceprimar  al Orasului Breaza , judet Prahova, va prezint urmatorul raport pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021:

•Am participat la sedintele de Comitet Local de Situatii de Urgenta si am sprijinit punerea in aplicare a deciziilor luate in cadrul  sedintelor 

CLSU,prin Departamentul Situatii de Urgenta

•Am participat la sedintele Comisiei Locale de Siguranta Circulatiei in cadrul carora au fost analizate problemele aparute pe raza orasului .In urma 

acestor intalniri ,au fost luate masuri puse in practica de departamentul Administratia Domeniului Pubilc si Transport Local . 

•Am participat la sedintele Comisiei de Ordine Publica ,in cadrul carora au fost analizate problemele de siguranta si ordine publica impreuna cu 

Politia orasului Breaza.Au fost luate masuri ,pentru eliminarea deficientelor aparute in functionarea Politiei Locale Breaza.

•Am participat la toate sedintele Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic Aurel Vlaicu Breaza ,in cadrul carora au fost discutate probleme 

ce tin de buna functionare a acestei institutii.

•Am participat la majoritatea seditelor de Comitet Director ale CSO Tricolorul Breaza ,la care au fost discutate probleme aparute in desfasurarea 

activitatii de zi cu zi  .Au fost identificate solutii pentru desfasurarea activitatii in conditii bune.In anul 2021 Primaria Breaza a finalizat investitia 

prin care a fost inlocuita mocheta si sistemul de iluminat ale terenului de minifotbal  situat in  Parcul Brancoveanu.   

•Am participat la la toate manifestarile comemorative organizate de Primaria orasului Breaza prilejuite cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane 

,Zilei Europei,Zilei Victoriei ,Zilei Eroilor,Zilei Drapelului National ,Zilei Imnului National ,Zilei Nationale a Romaniei.





• Am reusit implementarea unor proiecte  sociale in parteneriat cu societatea civila 

- “Mana de la mana pentru o casa” (campanie de strangere de fonduri pentru imobilul afectat de incendiu situat 

pe strada Caraiman )

- “Telegrama pentru suflet ,de Craciun” (campanile prin care comunitatea brezeana s-a mobilizat si impreuna cu 

partenerii comerciali care au fost alaturi de acest proiect ,am reusit sa ajungem cu pachete de Craciun la 

varstnici ,familii defavorizate ,persoane cu dizabilitati) .A fost un proiect de succes ,prin care s-a dovedit 

implicarea comunitatii locale alaturi de autoritati.

- “Breaza Social Place” –magazin social prin care sa fie distribuite produsele donate de comunitate catre 

persoanele care au nevoie de suport.Proiect derulat cu frecventa lunara pe toata durata anului 2022.

- “Masa calda pentru persoanele defavorizate “ proiect pilot prin care se distribuie saptamnal 40 de portii cu

masa calda persoanelor defavorizate.

- Sponsorizare primita de la firma Sentexim SRL  cu sprijinul dl consilier local Cristea Daniel ,prin care au fost 

distribuite jucarii catre toate gradinitele de pe raza orasului Breaza.

Toate aceste proiecte au fost derulate de Primaria oras Breaza prin intermediul Departamentului de Asistenta 

Sociala si cu sprijinul logistic al serviciului de Situatii de Urgenta.

• Proiecte derulate in parteneriat cu Asociatiei Arca lui Norocel,prin care au fost organizate trei campanii de 

sterilizare , oferite gratuit cetatenilor, pentru a se preintampina abandonarea animalelor pe domeniul public.









• Sprijinirea activitatilor desfasurate de Centrul Cultural Ion Manolescu si Centrul National 

de Informare Turistica  :

- Festivalul de ateliere teatrale  Ion Manolescu  editia a X-a

- Ziua Universala a Iei

- Festivalul International de Folclor “CALABREAZA” editia a XVI-a

- Proiectul cultural “La Breaza corct vorbesti !”

- Seri de film la Breaza

- Concertul Colegiului National de Arte “Dinu Lipati”

- Cu bicicleta la Breaza

- Casuta cu Carti 

- Breaza pentru Tineri

- Turul Munteniei intr-o zi

- Stafeta Invinctus 

- Editie jubiliara Festival de muzica folk “OM BUN 30 “

- Povestile ,traditiile si simbolurile locului-expozitie,simpozion despre traditiile 

mestesugaresti din orasul Breaza













Multumesc pe aceasta cale ,personalului Primariei orasului Breaza ,Centrului Cultural Ion 

Manolescu ,Clubului Sportiv CSO Tricolorul Breaza  si Centrului National de Informare si 

Promovare Turistica pentru implicarea in activitatile desfasurate pe parcursul anului 2021 

si pentru efortul depus in imbunatatirea serviciilor oferite locuitorilor orasului Breaza.

Viceprimar ,

Necula Emanuel


