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Primim de la cabinetul primarului 
. 

# Dordebine sau alimente contra zâmbete 

Orice comunitate are, într-o mai mică 
sau mai mare măsură, o categorie de oa
meni mai puţini norocoşi care trebuie 
sprijiniţi constant prin acţiuni susţinute, cu 
rolul de a aduce un strop de bucurie către 
aceştia. 

La Breaza, punem preţ pe aceste aspecte 
de solidaritate care vin direct din mijlocul 
oamenilor simpli care ştiu să dăruiască sau 
din iniţiativa companiilor private care em
patizează cu proiectul nostru permanent 

cora 
Ploiesti 

' 

#DorDeBine. 
Prin intermediul acestui proiect inedit, 

dăm „Ora Binelui" la fiecare sfârşit de lună, 
la Breaza. 

Mulţumesc pe această cale echipei Cora 
Ploieşti care a aprovizionat magazinul so
cial #DorDeBine şi îi aşteptăm pe toţi bre
zenii aflaţi în situaţii defavorizate, la fiecare 
final de lună, prin intermediul Departa
mentului de Asistenţă Socială din cadrul 
Primăriei Oraşului Breaza, la „cumpără-

turi"! Plata se face în zâinbete! Ultima des
chidere a magazinului a avut loc în 29 şi 
30 iunie. 

#DorDeBine este una dintre cele mai 
frumoase oglinzi ale comunităţii brezene 
şi nu numai! Este despre a dărui, a nu ju
deca şi a pune umărul pentru cei mai puţin 
norocoşi! 

Şi este în primul rând, un exerciţiu so
cial care ne uneşte! 

Aşa cum ştiţi deja, #DorDeBine este un 

Sprijin pentru medicii de familie 
Medicina de familie reprezintă o parte ex

trem de importantă a sistemului medical. 
.Calitatea ridicată a serviciilor medicale con
feră siguranţă cetăţenilor şi are un rol ex
trem de important pentru oricare dintre noi. 

Pornind de la aceasta, recent, am avut o 
întâlnire la care au participat mai mulţi me
dici de familie din Breaza, în cadrul căreia 
am analizat posibilităţile de accesare a fon
durilor europene destinate domeniului 
sănătăţii. 

În perioada imediat următoare se va des
chide o nouă axă de finanţare în cadrul Pla
nului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
{PNRR - Componenta 12). Prin intermediul 
acestei axe de finanţare, medicii de familie 
vor putea accesa fonduri europene pentru 
renovarea cabinetelor şi pentru dotarea cu 
echipamente medicale, valoarea fiecărui 
proiect putând ajunge până la 60.000 Euro. 

Administraţia locală va asigura medicilor 
de familie tot suportul necesar pentru ela
borarea şi depunerea proiectelor.Îmi doresc 
să depunem cât mai multe proiecte în ca
drul acestei axe de finanţare, astfel încât ca
litatea serviciilor medicale din oraşul nostru 
să fie la standa'rde cât mai ridicate! 

Mulţumesc pe această cal� medicilor de 
, familie care au participat la întâlnire, dar şi latea ' la noi în oraş, pentru dăruirea, profe- în comunitatea noastră! 

' ' tuturor medicilor care îşi desfăşoară activi- sionalismul şi implicarea pe care le cultivă· 

D 

proiect permanent şi are menirea de a 
acorda sprijin locuitorilor din Breaza aflaţi 
într-o situaţie socială vulnerabilă. 

Toate detaliile proiectului le aflaţi de pe 
pagina oficială a primăriei Breaza, iar dacă 
aveţi nevoie de orice informaţii suplimen
tare pentru a vă implica, vă invităm să 
contactaţi departamentul de asistenţă so
cială din cadrul Primăriei Oraşului Breaza. 

Mulţumim tuturor pentru implicare! 

Sanctiuni mai drastice 
, 

. 

pentru cei care nu au 
grijă de proJ?ria curte 
şi de domemul public 

În dorinţa de a înfrumuseţa oraşul nostru, 
în şedinţa Consiliului Local al Oraşului Breaza 
desfăşurată în data de 30.06.2022, a fost 
adoptată Hotărârea nr.107/2022 pentru apro• 
barea normelor şi regimului contravenţiilor, 
hotărâre ce reglementează mai multe subiecte 
de interes public, cum ar fi: norme care privesc 
domeniul edilitar-gospodăresc şi administra
rea fondului locativ, reguli privind respectarea 
normelor de convieţuire socială, respectarea 
regimului privind unităţile de învăţământ, nor
me care privesc conservarea şi protecţia me
diului, întreţinerea domeniului public, 
transportul de mărfuri şi persoane sau salubri
zarea. 

Hotărârea nr. 107 /2022 poate fi consultată 
accesând următorul link: 

https:/ /primariabreaza.ro/ .. ./07 /12 ·20-26-
07-22-hcl-107r.pdf

Dumneavoastră, cetăţenii, sunteţi principa
lii parteneri pentru înfrumuseţarea Brezei! 

Vă mulţumesc! 

Primarul Oraşului Breaza, 
Bog�a„ Novac 










