Prezentul proces verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza desfăşurată
în data de 28 septembrie 2017 cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 11 septembrie 2017, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă extraordinară a
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.682/08.09.2017 a Primarului orașului Breaza,
conform Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl. Gheorghe Richea, secretarul oraşului – dna.Cătălina
Goran, consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga și Șef Serviciu APL - dna.Geanina Toader.
Prezenţi la această şedinţă sunt şi cetăţeni de pe străzile Plaiului, Pădurii şi Mărăşeşti.
Preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni este dl.consilier Florin Cîrtoaje.
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 11 septembrie 2017.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 15 consilieri, din totalul de 17 (lipsesc:
dra.Bran Alexandra şi dna.Neguţescu Evelina).
Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate sub următoarea formă.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea
realizării unor proiecte de interes public;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii prin
asfaltare piaţă oraş Breaza, judeţul Prahova”;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru achiziţionarea unui teren în
vederea includerii acestuia în Parcul Brâncoveanu;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
5. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Târgului Tradiţional de Toamnă Breaza şi a taxelor speciale
percepute în cadrul funcţionării acestuia, pentru anul 2017;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul
2017;
Dl.preşedinte dă citire adresei formulată de managerul Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza, prin
care solicită suplimentarea bugetului cu suma de 11.000 lei.
Dl.Toader precizează faptul că şi din partea CSO Tricolorul Breaza a venit cu o astfel de solicitare, dar
sumele nu au fost acordate.
Dna.Sichim:”Nu avem de unde să luăm aceste sume.”
Dl.Primar:”Acceaşi problemă este şi la liceu. Ministerul Învăţământului nu a prevăzut bani pentru luna
viitoare, din sume defalcate. O să spuneţi că nu este treaba noastră, dar să ştiţi că şi în alţi ani am procedat aşa.
Sunt profesorii noştri şi nu este normal să-i lăsăm fără salarii. Dl.Cazan a solicitat aceşti bani, după ce a adunat
toate sumele pe care le-a avut pentru târgul de anul acesta, a rezultat că are bani mai puţini decât acum un an.

Comuna Adunaţi şi Valea Doftanei au organizat zilele oraşului şi noi cu un oraş atât de mare ne-am face de râs.
Am căutat suma de 11 mii lei şi ne dorim să fie aproape ca acum un an. Ne-am străduit anul acesta să facem ceva
frumos şi pentru oraş, dar trebuie să fim puţin mai strânşi la bani.”
Dl.Bercăroiu C:”Faţă de ceea ce a spus dl.primar vis a vis de Şcoala Brâncoveanu, toate unităţile şcolare
cu personalitate juridică au un număr de elevi. Acest număr de elevi care aparţine Şcolii Brâncoveanu nu acoperă
costul standard /elev. Numărul lor este foarte mic, însumat cu Şcoala Nistoreşti şi cu grădiniţele, ei abia depăşesc
300 de elevi. Sunt cadre didactice cu gradul I, doctorate şi de aici apar aceste probleme. Neavând numărul de
elevi, toate oraşele din ţară se confruntă cu aceste probleme. Nu sunt bani de la bugetul statului să acoperim
aceste cheltuieli. Vor fi probleme şi la Breaza de Jos, dar şi la Valea Târsei.”
Dl.Primar:”Directorii să vină să ne spună cu ce se confruntă şi împreună să găsim soluţii sau să luăm alte
măsuri. În funcţie de ce aţi spus dvs.aici, mâine o să chem directorii unităţilor de învăţământ la discuţii.”
Dl.Bercăroiu C:”La pct.4, asfaltarea de la intrarea din oraş dinspre Comarnic până la str.Tălii, v-aş solicita
să mergem cu asfaltarea până la pod.”
Dna.Toader:”Nu putem să modificăm, aşa a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean.”
Dl.Bercăroiu C:”Şi nu putem să asfaltăm noi acea porţiune, cu bani din buget?”
Dl.Primar:”Consiliul Judeţean alocă 100 mii lei, lucrarea este aproape dublu,. Contribuţia noastră va fi cu
cel puţin 20%. O să venim până la pod. M-a întrebat dl.preşedinte al Consiliului Judeţean de ce ne costă la Valea
Târsei 200 mii lei pentru 500 de metrii? Atât de degradate sunt drumurile încât mai întâi trebuie să reparăm
denivelările imense (trebuie să punem plasă), un strat mai gros de asfalt, deoarece nu vreau ca la iarnă să avem
din nou probleme. Când vor întocmi proiectul o să verific ca acesta să fie până la pod.”
Dna.Duţoiu:”În proiect scrie reparaţie de la şcoala Valea Târsei până la Kiru. Unde locuieşte Mihaela Chiţu
este groaznic, punem cel puţin ceva (din partea primăriei) care să astupe gropile?”
Dl.Primar:”Când facem un proiect trebuie să avem o limită. Acolo trebuie să asfaltăm tot, nu să facem
cârpeli. Facem deocamdată strada pentru care ne-au fost alocaţi aceşti bani, după aceea ne vom ocupa de
celelalte străzi. Trebuie să facem rigolele, vine apa de sus şi bălteşte pe şosea, de asta se strică drumurile. Am
prevăzut cu bani puţini un şanţ de pământ. Pentru şanţ de beton ne trebuie autorizaţie de construire. Este o lucrare
contractată de Consiliul Judeţean şi trebuie să o respectăm. ”
Dl.Cîrtoaje dă citire raportului de specialitate întocmit de dna.Bunghez Daniela, prin care se arată că suma
de 11.000 lei solicitată de Centrul Cultural „Ion Manolescu” Breaza poate fi acordată de la capitolul „alte cheltuieli
de investiţii” – SF, PT, Studii Geo, avize str.Miron Căproiu.
Dl.Cîrtoaje:”Să ştiţi de unde au fost mutaţi banii.”
Dl.Cîrtoaje supune la vot amendamentul formulat, respectiv alocarea sumei de 11 mii lei pentru Centrul
Cultural – s-a votat în unanimitate.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Dl.preşedinte solicită consilierilor să întrerupă şedinţa de consiliu şi să discute cu cetăţenii prezenţi.
Aceştia au fost de acord.
Dl.Gonen se adresează dlui Cazan cu următoarea întrebare:”Când se face o investiţie prin ceva, care este
productivitatea acestui „ceva”? De la cine aş putea să primesc un raport cu ceea ce se întâmplă cu Centrul
Cultural? Care este activitatea, care este beneficiul comunităţii şi să vedem unde putem da o mână de ajutor să
aducem acest centru, care conform înţelegerii mele şi a experienţei pe care am avut-o nu a contribuit mult la
cultura oraşului. Este o problemă gravă, pentru că cheltuim bani pe salarii şi nu este producţie. Vă dau o listă
întreagă cu ce activităţi s-au desfăşurat. Nu suntem un oraş ca să organizăm târguri şi circuri, putem face ca
adiacent, dar este cultură domnule primar. Cultura este altceva. Aş dori ca plătitor de taxe să ştiu care sunt
cheltuielile, care este direcţia, proiectul pentru anul viitor şi cu ce ne putem aştepta ca copilul care astăzi are 5 ani
şi anul viitor 6 ani, va fi ameliorat din punct de vedere cultural?”
Dl.Cîrtoaje:”Consider că cel mai în măsură să vă răspundă la aceste întrebări este dl.Cazan şi o să-i dau
cuvântul.”

Dl.Cazan:”Instituţia desfăşoară activitate preponderent culturală. Chiar dacă sună cultural, pentru unii sună
altfel, ea se rezumă la ceea ce înseamnă cultură. De la organizarea de cursuri, cercuri pentru copii, organizarea de
activităţi care să continue pregătirea pentru toate vârstele de cetăţeni, dincolo de şcoală, cum ar fi: cursuri
profesionale la solicitarea cetăţenilor din oraş, pe principiul a 10 cereri, angajez profesori pentru cursul respectiv şi
pe durata unui an putem să dăm în cadrul Universităţii populare diploma pe specialitatea respectivă. La noi în zonă
funcţionează mai mult pregătirea şi specializarea pe cursuri de turism, cum ar fi: recepţioner, agent turistic, dar şi
de construcţii (zidar, faianţar), meserii care se pot învăţa cu practică, la locurile de muncă din zona noastră.”
Dl.Gonen:”Vă pot ajuta? Am intervenit neaşteptat şi nu este corect din partea mea, puteţi prezenta trecutul
şi viitorul, peste o săptămână, două, trei şi atunci o să vin cu idei în care vă vom ajuta să fiţi mai eficient. Mă aştept
ca acest Centru cultural să ridice ştacheta copiilor din Breaza. Din păcate sunt semne de întrebare. Nu este corect
din partea mea că am ridicat acest subiect fără să fiţi pregătit. Aş dori din partea consiliului, să pregătiţi o notă
acesta este trecutul, aici am ajuns şi acolo vrem să ajungem.”
Dl.Cazan:”În activitatea mea există jaloane de sprijin şi de orientare. În fiecare an prezint în faţa consiliului
şi a unei comisii de specialitate un raport de activitate. Nu aş fi vrut să vă văd prezent la o activitate de evaluare,
dar mi-aş fi dorit să fiţi prezent la una din activităţile Centrului Cultural, unde nu v-am văzut niciodată. ”
Dl.Gonen:”Domnule Cazan, profesorul Gonen care nu vorbeşte bine limba română nu a jucat table, au fost
patru activităţi de anvergură mai mare decât mă interesează pe mine, care a adus foarte multă onoare oraşului.
Aşa că nu punem în balanţă cine a făcut mai mult, eu am făcut voluntariat, dvs.sunteţi plătit.”
Un cetăţean de pe str.Plaiului:”Dl.Cazan, cursurile de zidărie şi agent turistic nu sunt cultură. A ridica
nivelul cultural al unui oraş, nu înseamnă să-l înveţi o meserie. Înseamnă să-l înveţi istoria oraşului să ştie cine a
fost Moisil, să ştie unde a stat Păunescu când a compus „Iubiţi-vă părinţii. Să ştiţi cine au fost înaintaşii oraşului
Breaza. Cursurile de meserii nu sunt adecvate pentru cultural.”
Dl.Primar îi solicită domnului Cazan să întocmească un raport de activitate al Centrului Cultural „Ion
Manolescu” „Dl.Gonen a venit cu ideile dumnealui, ştiu că a avut o serie de activităţi culturale la nivelul oraşului
Breaza din banii proprii. În cadrul consiliului funcţionează Comisia de cultură, sport şi pot spune că am avut destule
activităţi culturale: spectacole de teatru, expoziţie de pictură, a venit Filarmonica Română şi întotdeauna este loc
de mai bine. Vă invităm să fiţi alături de noi, orice idee o aveţi să ne-o prezentaţi.”
Dl.Gonen:”Domnule primar, îmi cer scuze, aici eu am fost abuziv prin faptul că am ridicat un subiect care
face logică. Motivul nu era ca să primesc lecţii de română de la dl.Cazan, am vrut să aduc un aport pozitiv,
deoarece cred că este loc de mai bine.”
Dl.Primar:”Întotdeauna în consiliu am acceptat orice idee frunoasă, pentru ca oraşul Breaza să crească din
toate punctele de vedere. Aşteptăm să veniţi cu ideiile dvs.pot fi şi scrise. Mulţumim tuturor cetăţenilor care vin cu
idei la viaţa oraşului.”
Dl.Gonen:”Ca să ştiu cu ce propuneri constructive să vin şi cu cine să vin, trebuie să găsesc o direcţie.”
Dl.Primar:”Când aveţi o propunere sau idee puteţi veni la mine, îl chem pe dl.Cazan sau o trimiteţi printr-o
solicitare scrisă.”
Dl.preşedinte:”Vă recomand să luaţi legătura cu dl.Cazan să vă prezinte acel raport de activitate, poate o
să ni-l prezinte şi nouă şi după aceea să discutăm detaliile mai departe. Domnule Cazan, când credeţi că puteţi să
prezentaţi un asemenea raport?”
Dl.Cazan:”Săptămâna viitoare.”
Dl.Toader:”Dl.Gonen, expresia pe care aţi folosit-o pe final nu este corectă, că nu aţi venit să faceţi un
abuz. Sunt născut, crescut în această localitate de 71 de ani. Am fost plecat 31 de ani din localitate, dar m-am
întors aici deoarece aici am întreaga familie. Vă adresez următoarea rugăminte, pe viitor să mai studiem puţin din
ce înseamnă istoria şi tradiţia acestei localităţi, pentru că aţi spus la început, „să nu facem târguri”. Târgul domnule
Gonen este tradiţional şi istoric în această localitate. Vă mulţumesc.”
Dl.Gonen:”Nu înţeleg ce vreţi să spuneţi.”
Dl.Toader:”Nu sunt cheltuieli de la cultură.”

Dna.Grădinaru:”Târgul este una şi circul este alta. Dacă este să luăm tradiţia din Breaza (eu sunt aici din
anul 1980), tradiţie înseamnă să am produse tradiţionale, nu să am roomi şi bâlciul pe care l-am avut de 24 iunie,
unde nu a fost nici o ie de Breaza ci numai chinezisme. Mi-a spus dna.consilier Duţoiu că a fost sâmbătă la Valea
Doftanei şi nu a văzut un room. Pe vremuri s-au interzis manelele. La zilele oraşului Sinaia vedeţi vreun room? Nu.
La noi ce se întâmplă pe 14 octombrie numai târg şi zilele oraşului nu sunt. Prin aducerea atâtor roomi cu
produsele lor, nu facem altceva decât să socotim ziua oraşului a unui oraş de roomi.”
Dl.Bercăroiu:”Doamna Grădinaru, nu este în regulă să ne ridicăm împotriva unei etnii. Într-un stat
democratic, dacă vrem să fim europeni, toată lumea are loc. Toţi avem aceleaşi drepturi.”
Dl.Gonen:”Ce a spus dna.Grădinaru este corect, nu contrazice ce a spus domnul de 71 de ani, care nu are
nimic de făcut cu cultura şi cu târgul, pentru că târgul este târg şi poate să aibă conţinut. Nu trebuie să veniţi să-mi
spuneţi că nu ştiu despre ce vorbesc. Eu vorbesc de conţinut şi doamna Grădinaru a făcut o greşală pentru că a
luat etnia ţigănească. Eu sunt jidan şi cu ţiganii împreună am fost exterminaţi de tot felul de oameni ca şi... nu
contează, dar vă rog frumos să nu veniţi să mă învăţaţi ce înseamnă conţinut. Târgul pe care-l aveţi aici nu are
nimic cu cultura şi cu tradiţia oraşului. Eu vorbesc de cultură şi tradiţia oraşului, iar în urmă cu o lună au fost 5
profesori care au adus 100 de copii sus şi am hotărât să facem istoria iei de România. Asta înseamnă conţinut
domnule şi pentru asta aţi fost ales, nu să mă jigniţi pe mine.”
Dl.Bercăroiu C.”Şi dumneavoastră aveţi dreptul să ne jigniţi pe noi? Să ne puneţi la zid?”
Dl.Gonen:”Cine vă pune la zid?”
Dl.Bercăroiu C.”Dvs.prin tonalitatea pe care o folosiţi.”
Dl.preşedinte dă cuvântul dlui.Dimitriu să prezinte problemele pentru care a venit la această şedinţă.”
Dl.Dimitriu:”Suntem revoltaţi că Primăria şi Consiliul local ne răspunde întotdeauna în bataie de joc. Avem
trei răspunsuri de la dvs.în bătaie de joc.”
Dna.Goga:”În data de 30.08.2017 aţi depus o sesizare la sediu Consiliului local, prin care v-aţi arătat
nemulţumiţi de răspunsul acestei autorităţi.”
Dl.Dimitriu:” Da.”
Dna.Goga:”În această sesizare la primul punct aţi arătat faptul că nu v-am răspuns în termenul legal.”
Dl.Dimitriu:” Da.”
Dna.Goga:”În primul răspuns pe care vi l-am transmis, în data de 06.07.2017, v-am spus că am prezentat
sesizarea dvs.consiliului local şi s-au solicitat puncte de vedere de la compartimentele de specialitate, urmând ca
dvs.să primiţi un răspuns în acest sens. Sesizarea dvs.era depusă în data de 26.06.2017, deci am răspuns în
termenul legal. In conformitate cu prevederile legale, atunci cand sunt necesare date suplimentare, termenul se
decaleaza cu 15 zile. Când au venit punctele de vedere de la compartimentele de specialitate, le-am părezentat
din nou în consiliu, membrii acestuia fiind de acord să vă transmit exact acele puncte de vedere redactate pe trei
pagini. Nu trebuia să vă redactez din nou acele puncte de vedere, ci să fac o adresă de înaintare prin care să vi le
comunic. Pentru faptul că dvs.v-aţi arătat nemulţumit, membrii consiliului au considerat necesar să vă invităm la
această şedinţă. V-am spus la telefon motivul pentru care nu am putut să vă transmit invitaţie scris, deoarece
preşedintele de şedinţă era plecat din localitate la un curs de perfecţionare. L-am sunat pe dl.Dimitriu, pe doamnele
Diaconaru şi Cârneciu. Recunosc şi îmi cer scuze că telefonic v-am invitat la ora 16, dar am precizat că înainte
avem şedinţa extraordinară.”
Dl.Dimitriu:”Această hârtie nu este făcută de mine, ci de un comitet, suntem 4 străzi. Noi v-am transmis
prima adresă la care mi-a răspuns dl.Bogdan şi care era incorectă şi am revenit la această hârtie. Noi am scris
consiliului şi voiam răspuns punctual, nu cum ne-aţi răspuns că vă transmitem punctele de vedere ale
compartimentelor. Am fost la dl.Toader la Ploieşti şi a spus să ne adresăm consiliului nu domnului primar. V-am
făcut dvs.o hârtie pe patru pagini. Noi pe stradă avem probleme foarte mari. Nu intra salvarea, gunoiul sau apa pe
str.Pădurii. În proiectul de apă iniţial era 85 de metrii pe strada Pădurii, noi toţi trebuie să susţinem să se execute
proiectul. De ce să apăr eu SC Hidro Prahova? Eu mă simt jenat că dna.Diaconaru plăteşte impozit neavând apă şi
canal. Aceea nu este stradă, este o potecă de 2 metrii înclinată, a turnat cineva abuziv beton şi dl.primar a spus că
strada este de beton. Dacă a luat de la primărie aprobare de turnat beton, este grav pentru primărie sau primăria a

suportat betonul, iar este grav, cineva care era director la gaze în partea cealaltă, iar aici s-au pus traverse cu
ajutorul nostru şi al primăriei, am scos nişte traverse de la surpare, le-am pus acolo că nu se putea circula. Era
drumul blocat de canalizare. Noi suntem supăraţi că dvs.care ne reprezentaţi pe noi ne faceţi o hârtie de trei
rânduri. Şi bineînţeles, am spus ce pregătire aveţi dvs.ca juristă, nu aveaţi voie să contrasemnaţi hârtia, cum să-mi
trimiteţi un răspuns pe trei rânduri. Ce părere am eu de acest consiliu, care este un consiliu serios, cu oameni
serioşi cu părul alb, cu experienţă când răspunde trei rânduri. Eu v-am scris patru pagini cu diverse probleme a
diverşilor oameni de pe strada Pădurii, Plaiului, Mărăşeşti. Sunt probleme, avem maşini lovite, ciobite... strada a
fost făcută de noi de asta insistăm, noi am cumpărat traversele şi firma lui Doru Matei a făcut drumul, cu aprobarea
primăriei. Strada arăta perfect, venea o lamă de buldozer şi dădea zăpada şi circulam civilizat, aveam două rigole
stânga, dreapta proaste, de pământ, de beton, dar erau şi apa pluvială curgea în stânga în dreapta. Acum dacă
plouă nu se poate circula pe stradă. Au reparat strada şi acum s-a degradat iară că a plouat. A venit cineva de la
primărie, că sunt o groază de oameni aici bine plătiţi să vadă dacă constructorul, drumul este perfect? Nu. Şi am
rugat de zece ori, nu se mai poate.De aia suntem toată lumea revoltată. Asta este problema, iar eu zic că un jurist
când semnează o adresă trebuie să aibă pregătire, să aibă experienţă, că reprezintă un oraş. Nu e cum era pe
timpuri trei case şi... dacă nu poate să semneze o hârtie şi nu ştie să o facă, că mi s-a mai întâmplat în primărie, ...
„dl.Dimitriu nu ştiu să o fac, îmi faceţi dvs.minuta?” O fac eu. Nu se poate, dacă nu aveţi pregătirea necesară lăsaţi
pe alţii, nu se poate să semnaţi trei rânduri. Degeaba vorbim, degeaba... Când ne veţi da un răspuns la ceea ce
am scris noi?”
Dl.preşedinte:”Vi s-a dat un răspuns, care din punctul dvs.de vedere nu este mulţumitor. În situaţia în care
acum discutăm despre problemele pe care dvs.le-aţi discutat şi dacă acum vi se dau răspunsurile să înţelegem că
le mai solicitaţi şi scris?”
Dl.Dimitriu:”Da, le vrem şi scris.”
Dl.preşedinte:”Le mai discutăm aici dacă le doriţi în scris?”
Dl.Dimitriu:”Sunt trei puncte la care trebuie să răspundeţi.”
Dna.Goga:”O să transmit răspuns în scris, deoarece o să se vină cu altă reclamaţie că nu am răspuns în
termenul legal. V-am transmis răspuns scris în data de 29.05.2017 şi vă explicam ce se întâmplă cu zona de
impozitare. La scurt timp aţi depus la Consiliul local o altă petiţie prin care vă arataţi nemulţumit de răspunsul
primit. Prin punctul de vedere al consilierului juridic din cadrul primăriei vi se explica exact acelaşi lucru pe care vi lam transmis şi eu în data de 29.05.2017. Raportul juristului primăriei a fost bun, al meu nu. Ce să mai înţeleg?”
Dl.Dimitriu:”Da, foarte mulţumit de raportul dumneaei.”
Un cetăţean de pe str.Plaiului:”În prima scrie că nu are dreptul să modifice zonarea în timpul anului, pe
când cealaltă doamnă spune că şi în timpul anului.”
Dl.Dimitriu:”Foarte corect a spus.”
Dna.Goga:”Vă rog să citiţi dvs.ce am scris eu la primul punct şi după aceea să veniţi cu astfel de afirmaţii.
Este acelaşi lucru, numai că spre deosebire de colega mea v-am spus că se aplică începând cu 1 ianuarie a anului
fiscal următor.”
Dl.preşedinte:”Au fost două răspunsuri, dar probabil cu înţelegere greşită. Ca să modifici zonarea, poţi
iniţia proiect în acest sens în timpul anului, numai că aplicabil va fi de la 1 ianuarie a anului următor.”
Dl.Dimitriu:”La noi e treaba gravă. De 10 ani plătim impozite foarte mari, noi nu avem apă şi canal. Sunteţi
în pericol să vă dăm în judecată, cum am mai dat odată primăria şi ne luăm banii. Atenţie mare, nu avem apă, nu
avem canal, străzi pe care nu se ridică gunoiul, nu intră salvarea sau pompierii. Mai bine faceţi o comisie din 2-3
reprezentanţi de-ai dvs.şi 2-3 ai primăriei. Singura comisie serioasă a fost făcută de PNL când au venit şi au luat
legătură cu toată strada.”
Dl.preşedinte:”Au venit reprezentanţi ai Consiliului Local.”
Dl.Dimitriu:”Da, aşa.”
Dna.Grădinaru:”Domnule Dimitriu, acum sunt acuzată, de domnul primar că fac campanie electorală. Am
vorbit eu cu dvs? V-am chemat eu aici?”
Dl.Dimitriu:”Cum? Cine?”

Dna.Grădinaru:”Spuneţi că a venit o echipă de la PNL. Asta a fost în decembriee 2016.”
Dl.Dimitriu:”Nu doamnă asta a fost în decembrie anul trecut.”
Dl.Gonen:”Domnule primar, pare că suntem două grupuri despărţite. Voi aţi fost aleşi de noi să ne
reprezentaţi. Haideţi să vedem punctual dacă ne puteţi ajuta acum sau mai târziu, să nu mai venim să vă cheltuim
timpul şi să vedem cum putem să aducem acest oraş la o cultură, la un nivel ca să vorbească frumos de noi.”
Dl.Bercăroiu C:”Vis a vis de proiectul cu reabilitarea şi modernizarea străzilor s-a început derularea lui, sau depus ofertele pentru licitaţie şi urmează se se liciteze acel tronson de 23 de străzi.”
Dl.Preşedinte:”Dumnealor solicită răspuns la următoarele puncte:
- Asfaltarea str.Plaiului (să includă nr.75A) şi străzilor adiacente – detalii referitoare la finalizarea
lucrărilor;
- Prelungirea lucrărilor pentru apă şi canalizare, pentru str.Pădurii (85 m existenţă, conform proiectului
aprobat) şi la str.Plaiului rugăm să fie inclus nr.75 A şi nr.98;
- Impozite – verificarea taxelor locale, conform zonelor corespunzătoare – Străzile Plaiului, Pădurii,
Pajiştei şi Mărăşeşti.
Trebuie să răspundem la cele 3 puncte.”
Dl.preşedinte îi dă cuvântul dlui primar pentru a răspunde solicitărilor.
Dl.Primar:”Am vorbit de nenumărate ori cu dl.Dimitriu. Cetăţenii au dreptate
întotdeauna când vin cu probleme. Este normal, dar vă spun cinstit stimaţi cetăţeni că aceste propleme sunt pe
zeci de străzi ale oraşului. În Irimeşti nu au avut curent electric de 40 de ani şi le-am fixat stâlpi şi cablu. Noi ca şi
consiliu rezolvăm priorităţile oraşului. În Valea Târsei pe str.Răfacea sunt 20 de familii care au o potecă de pământ,
deoarece în urmă cu 20 de ani s-a produs o alunecare de teren în zonă. Într-o săptămână am defrişat şi am făcut
abia trei sferturi. Gândiţi-vă că ei acolo sus nu au o cană de apă şi coboară pe acea potecă cu cobiliţa şi aduc apă
de undeva de jos şi nu ştim dacă este potabilă.”
Dna.Diaconaru:”Şi eu aduc apă de la o distanţă mare, sunt bolnavă cu trei accidente cerebrale şi nu am
copiii lângă mine.”
Dl.Primar:”Am făcut o paranteză şi v-am arătat că avem o mulţime de probleme încât nu ştii cu ce să
începi. Este adevărat că toată lumea doreşte să trăiască mai bine. Haideţi să ne înţelegem reciproc şi să observaţi
că am realizat ceva în oraş (parcul, aleile, intrarea în parc, piaţa). Revenind la strada Plaiului, v-am spus că voi
rezilia contractul cu acea firmă, dar asta a durat un an, au intrat în faliment, dar au distrus întreg proiectul. Au
realizat în 3 ani numai 5%. Am luat-o de la capăt cu toate procedurile care ştiţi că nu sunt uşoare, de achiziţie
publică. Sistemul electronic de achiziţie ni le-au dat înapoi de 4 ori şi ştiţi de ce? Pentru o virgulă, pentru un
punct...Am reuşit abia în săptămâna aceasta, vineri mai precis să se organizeze licitaţie pentru cele 23 de străzi,
unde este inclusă şi str.Plaiului, pe care Consiliul Local a aprobat-o cu prioritate. Sunt banii veniţi de la PNDL până
în 2018. Sunt în derulare procedurile de achiziţii publice şi împreună cu dl.Dimitriu care ştie şi tehnica o să luăm
planul (nu putem modifica planurile), mergem pe aceleaşi şi împreună mai renunţăm la unele mai punem alceva. O
să chemăm proiectantul că a făcut rigole pe partea de sus în condiţiile în care trebuie pe partea de jos. Nu o să fie
uşor, este o lucrare destul de grea. Aţi venit să ne fiţi alături mie şi Consiliului Local, să facem o treabă bună.”
Dl.Gonen:”Vorbim acelaşi lucru, din cauza aceasta am redus toată nemulţumirea şi dezamăgirea noastră
în trei rânduri. Răspunsul la primul punct este – se derulează, da? Aproximativ când credeţi că se vor finaliza?”
Dl.Bercăroiu C:”Termenul propus de dna.Bunghez pentru întreg pachetul de 23 de străzi, (fiindcă banii
sunt în cont), octombrie 2018.”
Dl.Gonen:”Finalizarea?”
Dl.Bercăroiu C:”Da.”
Dl.Dimitriu:”Aţi aprobat dvs.în consiliu că strada Plaiului intră cu prioritate zero.”
Dl.Bercăroiu:”Termenul este clar pentru cele 23 de străzi şi dacă s-a dat hotărâre că va fi prima luată
pentru asfaltare aşa va fi. Dvs.aţi venit la piaţă? Aţi văzut strada Naţiunii cum este? Strada Plaiului, conform la
ceea ce am hotărât în Consiliul Local va fi prioritară. Când va veni firma constructoare nu o să vină numai cu un
utilaj, o să vină cu mai multe şi se vor începe lucrările şi pe strada Plaiului şi pe mai multe străzi.”

Dl.Gonen:”Domnule Bercăroiu aţi început extrem de bine, continuaţi.”
Dl.Bercăroiu C:”Asta voiam să vă spunem, că cele 23 de străzi trebuiesc terminate într-un an de zile altfel
pierdem finanţarea.”
Dl.Primar:”Săptămâna aceasta se deschid plicurile şi urmează să le răspunzi celor care nu au câştigat
licitaţia. După aceea este termenul de contestaţie.”
Dl.Gonen:”Răspunsul care l-am primit de la dl.Bercăroiu şi de la dl.primar este cel pe care-l aşteptam şi vă
mulţumim pentru asta. Lucrarea este extrem de grea. Eu am semne de întrebare dacă este viabil ca până în 2018.
Suntem prioritate zero? Începeţi cu noi? ”
Dl.Primar:”Da. Este hotărâre de consiliu şi trebuie respectată.”
Dl.Dimitriu:”Pe strada Plaiului a fost o alunecare de teren, care a făcut-o firma noastră celebră Integral
Beton Cornu. Prost executată, prost supravegheată de primărie, bani daţi fără măsură cu încă 30 de metrii în plus,
dar am sesizat în scris că în amonte se observă o alunecare de teren. Dvs.cu dna.Bunghez aţi semnat şi mi-aţi
trimis o adresă, v-am rugat să aduceţi un expert geo să vadă dacă terenul alunecă. Ne-aţi răspuns că îl trimiteţi.”
Dl.Primar:”Nu.”
Dl.Dimitriu:”Că ne convocaţi şi pe noi cu proiectant, cu executant acolo. Nu ne-aţi convocat. Zona este în
pericol. Haideţi să fim, până se face strada, să facem un sondaj geo acolo să vedem mai e sau nu în pericol
această alunecare? ”
Dl.Primar:”Domnule Dimitriu, să faci o achiziţie publică pentru realizarea unui sondaj, pe domeniul privat,
trebuie un proiect, nu pot să sap la un om în grădină că am văzut noi că s-ar putea să fie o alunecare de teren. Eu
nu am văzut adresa. Chemaţi SVSU, inclusiv pe cei de la Ploieşti...”
Dl.Dimitriu:”V-am făcut 3 adrese, că există o alunecare, dvs.mi-aţi răspuns că trimiteţi un expert geo şi nu
l-aţi trimis. Vă rugăm să reveniţi la aceste adrese sau să ne răspundeţi ...”
Dl.Gonen:”Nini, din moment ce se reface strada şi rigolele, constructorul îşi dă seama dacă este alunecare
de teren.”
Dl.Preşedinte:”V-aşi lămurit la primul punct?”
Cetăţenii au răspuns afirmativ.
Dl.Gonen:”Apreciem estimarea voastră, vă mulţumim că strada noastră va fi reparată cu prioritate zero”
Dl.Preşedinte:”La punctul 2. Vă răspunde tot dl.primar:”
Dl.Dimitriu:”Domnul primar nu ne-a răspuns corect. Ne-a spus că din banii lor, separat ai lui SC Hidro
Prahova o să bage apă. Există proiect, proiectul nu a fost executat, conform realităţii.”
Dl.Gonen:”La punctul 3 la taxe, ne-aţi răspuns, se poate da hotărâre acum cu aplicare în 2018.”
Dl.Preşedinte:”Să ne răspundă dl.primar la punctul 2 – prelungirea lucrărilor pentru apă şi canalizare.”
Dl.Primar:”Acolo, ca şi în alte zone din oraşul Breaza, lucrările care s-au executat trebuie respectate. Am
adunat cu consiliul local toate inarventenţele din fostul proiect şi demarăm proceduri pe toate străzile care nu au
fost incluse. Vă dau un exemplu, în Valea Târsei oamenii au strâns bani şi au cumpărat ţeava. Dl.Dimitriu a
formulat adresă către SC Hidro Prahova şi această societate mai face o prelungire pe strada Pădurii.”
Dl.Dimitriu:”Pe Pădurii, 85 de metrii.”
Dna.Diaconaru:”Dl Badea, mie personal mi-a spus că în perioada imediat următoare se încep lucrările. Au
trecut 2 luni şi nu s-a început nimic. Când l-am sunat pe dl.Badea mi-a închis telefonul. A zis că dânsul nu se mai
ocupă.”
Dl.Primar:”O să merg la dl.Lambru să mă interesez personal.”
Dna.Diaconaru:”Mi-a spus că se ocupă dl.Scarlat.”
Dl.Primar:”Au spus că fac ei, din banii SC Hidro Prahova Ploieşti, nu depinde de noi. Vă spun adevărul şi
nu vă mint că noi Consiliul local alocăm alţi bani pentru prelungiri. O să ne sară în cap oamenii din centru care nu
au legături. Vă dau un exemplu: stăm cu strada Gării şi nu putem să o asfaltăm pentru că nu s-au făcut legăturile.”
Dna.Diaconaru:”Dl.Spătaru, vecinul nostru a făcut scris şi de două luni nu a primit niciun răspuns. Dacă se
asfaltează strada Plaiului după aceea cum mai facem legătura.”

Dl.Primar:”Au venit oameni şi din Valea Târsei, Podu Vadului, Nistoreşti, Breaza de Jos că nu mai aşteaptă
(şi pe str.Putna care urmează să fie asfaltată nu are apă)...”
Dl.Toader:”Sunt singurul care am apă pe strada Putna, dar eu am băgat apă în anul 1993 pe conductă
luată de la petrol , din stradă şi până la mine – 80 m. Dau apă la toată lumea de pe stradă.”
Dl.Gonen:”Domnule primar, aş dori un lucru, cred că noi am primit răspunsul satisfăcător. La puctul 2 cu
apa, pe str.Pădurii este puţin prematur, studiaţi problema şi veniţi cu un răspuns să nu venim noi după accea să vă
arătăm cu degetul. Am primit răspunsul pe care-l aşteptam, satisfăcător şi vă urăm o continuare productivă. Unde
putem să fim utili şi tacit sau nu suntem aici să vă dăm o mână de ajutor.”
Dl.Bogdan:”Domnule Dimitriu, pe strada Plaiului să rezolvăm punctul nr.2, este o problemă tehnică. V-am
spus-o de nenumărate ori şi vă spun pentru a suta oară. Noi nu vă minţim aici. Dacă vă spunem că băgăm apă
înseamnă că vă minţim. Bazinele de la SC Hidrojet sunt mai jos decât strada dvs.”
Dl.Dimitriu:”Corect.”
Dl.Bogdan:”Ajunge până la strada Mărăşeşti. Acolo trebuie staţie de pompare.”
Dl.Dimitriu:”Pe Mărăşeşti aveţi perfectă dreptate, conform proiectului lui Sc Hidro Prahova, de aia spun că
trebuie să-i tragem la răspundere este construită staţie de pompare.”
Dl.Bogdan:”Dar nu este pusă în funcţiune domnule Dimitriu.”
Dl.Dimitriu:”Acum doi ani am scris că SC Hidro Prahova execută lucrări neconforme proiectului şi nimeni
nu s-a sesizat din primărie, nimeni din consiliu. În dreptul numărului meu 82 era un cămin, când plouă se umple cu
apă.”
Dl.preşedinte mulţumeşte cetăţenilor pentru participare.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii oraşului Breaza
cu judeţul Prahova în vederea realizării unor proiecte de interes public;
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Dl.Cîrtoaje:”Cu toate că s-a votat, la pct.4 spune că Oraşul Breaza va participa cu o sumă ce reprezintă
minim 10%. Ce înseamnă minim10%, dar maxim care este?”
Dl.Primar:”La Valea Târsei era aproape întreaga sumă. Acum o să fie proiectul undeva la 256 mii lei , 260
mii lei cu TVA şi la licitaţie o să ajungă undeva la 300 mii lei. Consiliul Judeţean spune 10%, la 150 mii lei cât ne-a
dat la Valea Târsei înseamnă încă 150, deci 165, licitaţia se câştigă nu ştim cu cât. Este diferenţa.”
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul “Reparaţii prin asfaltare piaţă oraş Breaza, judeţul Prahova”;
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate
pentru achiziţionarea unui teren în vederea includerii acestuia în Parcul Brâncoveanu;
Dl.Vintiloiu Alexandru îl propune în comisie pe dl.Meseşeanu Oliver;
Dl.Bercăroiu Dragoş o propune pe dna.Anton Mădălina.
Cele două propuneri au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru şi 3 abţineri (dna.Grădinaru, dna.Duţoiu şi
dl.Munteanu).
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte;
Dl.preşedinte solicită membrilor consiliului să-şi desemneze reprezentanţii în comisia mixtă.
Dl.Postelnicu Ovidiu îl propune pe dl.Tudor Florian;
Dl.Bercăroiu Dragoş îl propune pe dl.Meseşeanu Oliver;
Dl.preşedinte supune la vot propunerile formulate: s-a votat în unanimitate.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Târgului Tradiţional de
Toamnă Breaza şi a taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării acestuia, pentru anul 2017;
Dl.Bogdan propune să se încaseze bani numai pentru zona B, pe str.Vasile Alecsandri, deoarece primele
locuri nu se dau.
Dl.Cîrtoaje:”Am solicitat şi în şedinţa trecută şi o fac şi acum, ca din comisia de târg să nu mai facă parte
aceeaşi funcţionari publici şi aceeași consilieri locali care au fost şi anul trecut.”

Dl.Primar:”Sistemul după care se merge acum este unul nou de taxare, dacă înainte se încasa 35.000
lei, acum încasăm 150.000 lei. Sistemul după care am mers l-au ştiut numai cei din comisie. Acesta este motivul
pentru care am oprit jumătate din cei care au fost în vechea comisie.”
Dl.Bercăroiu D:”Cunoscând efectele de anul trecut, consider că este un atu pentru unul care a făcut în
trecut această treabă, pentru că poate să rectifice cu întreaga comisie deficienţele pe care le-am întâmpinat.”
Dl.preşedinte:”Sunt de acord cu dvs., dar cred că această corectare care vreţi să o faceţi, o faceţi în
cadrul consiliului. Aplicaţi şi taxaţi numai ce spunem noi. Asta înseamnă că nu trebuie să aveţi o experienţă în
urmă. Veniţi în consiliu, spunţi de ce v-aţi lovit anul trecut şi corectăm ce s-a întâmplat.”
Dl.Bercăroiu D:”Din 5 consilieri desemnaţi, ne-am implicat numai 2 sau 3.”
Dl.preşedinte:”Nu consider că acesta ar fi un motiv.”
Dl.Primar:”Să vă spun sistemul de încasare la târg să vedeţi că nu este uşor. Cum am inventat eu noul
sistem: pe o planşă am desenat străzile şi zonele în care toţi îşi vor pune tarabele. Comisia merge pe teren şi
desenează. Nu-şi montează nimeni taraba până nu vine la primărie şi în zona marcată confirmă că a plătit. Aduce
copie după chitanţă. Nu are rost să-i suspectaţi. Înainte se aşezau toţi de-a valma şi după aceea se duceau cei
din comisie şi încasau. Acesta este un sistem care ne-a adus încasări de trei ori mai mari ca în alţi ani.”
Dl.preşedinte:”Domnule primar sunt de acord cu dvs., dar consideraţi că unul din cei 17 consilieri nu ar fi
capabil să facă treaba aceasta?”
Dl.Primar:”Nu există, nu am spus aşa ceva.”
Dl.Bercăroiu D:”Referitor la încasările din zilele de 12, 13, 14, 15 octombrie, este necesar să acoperim
întreaga zi cu un casier, deoarece anul trecut a stat 2 ore după care a plecat.”
Dl.preşedinte solicită membrilor consiliului să-şi desemneze reprezentanţii în comisia de târg:
Dna.Anton Mădălina îl propune pe dl.Bercăroiu Dragoş;
Este supusă la vot această propunere: s-a votat în unanimitate.
Dl.Munteanu Ion îl propune pe dl.Toader Aurelian;
Este supusă la vot această propunere: s-a votat în unanimitate.
Dl.Postelnicu Ovidiu îl propune pe dl.Tudor Florian;
Este supusă la vot această propunere: s-a votat în unanimitate.
Dl.Toader Aurelian îl propune pe dl.Voicu Iulian;
Este supusă la vot această propunere: s-a votat în unanimitate.
Dl.Bercăroiu Dragoş îl propune pe dl.Vintiloiu Alexandru:
Este supusă la vot această propunere: s-a votat în unanimitate.
Dna.Grădinaru:”După încheierea încasărilor doresc să mi se prezinte în consiliul local, dosarul cu planul
de situaţie, cu fiecare parcelă pe care să fie trecut numărul de chitanţă.
Dacă însumăm sumele propuse în Proiectul de hotărâre observăm că rezultă suma de 1610 lei. De
aceea în ceea ce privesc taxele stabilite în anexa la prezenta vreau să fac următoarele modificări:
-

Pct.I.1. zona A să se completeze cu: „produse nealimentare-textile, înclţăminte, îmbrăcăminte”, iar
contracvaloarea taxei să fie de 800 lei pentru întreaga perioadă de desfăşurare a târgului;
- Pct.I.2. în zona B - contracvaloarea taxei să fie de 500 lei pentru întreaga perioadă de desfăşurare a
târgului;
- Pct.I.3 în zona C - contracvaloarea taxei să fie de 340 lei pentru întreaga perioadă de desfăşurare a
târgului;
Astfel daca însumăm aceste sume rezultă un total de 1640 lei, iar dacă ţimen cont și de număul de locuri
vom obţine încasări mai mari.
- Art.2.(1) Târgul de toamnă se desfăşoară în perioada 12-15 octombrie 2017;
- Art.2(3) ”Repartizarea perimetrelor.... se va face începând cu data de 15 septembrie, iar instalarea
comercianţilor pe spaţiul acordat se poate face începând cu data de 11 octombrie 2017, condiţionat
de plata anticipată a taxei aferentă perioadei de organizare a târgului.”
Dl.Bercăroiu D.”Ca şi crescător de animale şi să încurajăm piaţa locală şi producătorii
Locali, noi le acordăm în fiecare an primele 10 căsuţe. Vreau ca cei de la Centrul Cultural să facă în dreptul
fiecărei căsuţe, de exp.”producător local Ivănoiu Ionuţ. Să se ştie că sunt din Breaza. Vin cu altă rugăminte, dacă
se poate să acordăm o reducere de 100 de lei pe întreaga perioadă pentru fiecare căsuţă. Am fost în alte
localităţi şi producătorii locali erau protejaţi.”
Dna.Grădinaru:”Asta încercam să spun, că mi se pare foarte mult 160 lei/zi.”
Dl.Vintiloiu propune ca taxele să fie ca cele de anul trecut.

Dl.Bercăroiu D:”Mă abţin de la comentarii, dar ar trebui să facem o diferenţă între producătorul brezean şi
cel din Bran. Producătorul din Breaza este interesat să-şi aducă cel mai bun produs. ”
Dl.Bercăroiu C:”Anul trecut câţi brezeni au fost?”
Dl.Bercăroiu D:”10. Membrii Comisiei agricole a fost în teren, îi cunoaştem destul de bine, putem purta o
discuţie cu ei şi îi vom convinge să participe.”
Dna.Grădinaru:”Nu mi se pare că aş face un lucru rău dacă le dau la brezeni primele căsuţe.”
Dl.Bercăroiu C:”Dacă le daţi primele căsuţe lăsaţi preţurile aşa cum sunt acum. Oricum îi ajutăm destul
de mult, cu terenuri concesionate, cu preţuri, unii tu singur ai spus că nu-şi cosesc terenurile. Nu mi se pare
corect să plătească mai puţin.”
Dna.Grădinaru:”Suprafeţele concesionate vor fi închiriate de unitatea adminitrativ teritorială. Să vă uitaţi
în contractul de concesiune să vedeţi dacă au clauză de subînchiriere.”
Dna.Goran:”Nu există la concesiune subînchiriere.”
Dl.Bercăroiu D:”Domnul Dorobanţu are 230 m în concesiune şi din câte am observat nu are voie să
subînchirieze, iar noi în interes local putem să intervenim pe această perioadă, dar nu să-i lezăm activitatea. Ca
organizatori ai târgului nu ne ducem pe terenul concesionat altor persoane.
Noi anul trecut am întâmpinat dificultăţi şi din partea Poliţiei naţionale, deoarece ne-au interzis să
închiriem la intrare în parc pentru că nu era expres stipulat în hotărâre. Trebuie să vedem ce taxă încasăm.”
Dl.Primar:”Taxa este cea prevăzută la pct.I.1.”
Dl.preşedinte:”La „groapă” rămâne acelaşi preţ sau diminuaţi?”
Dna.Grădinaru: „Propun la pct.II.2 pentru amplasarea echipamentelor în zona „Groapă” suma de 20.000
lei.
Dl Postelnicu Ovidiu a propus suma de 23.000 lei, suma care a rămas ca unică propunere.
- Pe toată perioada târgului câte o femeie de serviciu şi un casier să fie în teren.”
Dl.Primar:”Şi anul trecut au fost în teren.”
Dl.preşedinte supune la vot amendamentele propuse în ordinea formulării acestora:
Pct.I.1. zona A să se completeze cu: „produse nealimentare-textile, înclţăminte, îmbrăcăminte”, iar
contracvaloarea taxei să fie de 800 lei pentru întreaga perioadă de desfăşurare a târgului; s-a votat în
unanimitate.
Pct.I.2. în zona B - contracvaloarea taxei să fie de 500 lei pentru întreaga perioadă de desfăşurare a
târgului; s-a votat în unanimitate.
Pct.I.3 în zona C - contracvaloarea taxei să fie de 340 lei pentru întreaga perioadă de desfăşurare a
târgului; s-a votat în unanimitate.
Pct.II.2 pentru amplasarea echipamentelor în zona „Groapă” se stabileşte suma de 23.000 lei; s-a votat în
unanimitate.
Dl.Bogdan propune modificarea art.2 (1) perioadei de târg, de la 3 zile la 4 zile.
- Art.2.(1) Târgul de toamnă se desfăşoară în perioada 12-15 octombrie 2017;12 voturi pentru şi 3
abţineri (dna.Grădinaru A., dna.Duţoiu T. şi dl.Munteanu I.)
- Art.2(3) ”Repartizarea perimetrelor.... se va face începând cu data de 15 septembrie,
iar instalarea comercianţilor pe spaţiul acordat se poate face începând cu data de 11 octombrie 2017, condiţionat
de plata anticipată a taxei aferentă perioadei de organizare a târgului.” s-a votat în unanimitate.
Dna.Duţoiu:”Am rugămintea domnule primar, pe perioada târgului când se va opri circulaţia pe strada
Ocinei, să nu se parcheze nicio maşină pe strada Caraiman cel puţin 100 de metrii.”
Dl.Toader doreşte să ştie câţi bani au rămas de la târgul de anul trecut.
Dl.Primar îi răspunde că nu mai sunt.
Dl.Toader vine cu următoarele solicitări:
- Cererile să se primească în perioada 12 septembrie – 25 septembrie 2017;
- Dna.secretar:”Cererile sunt depuse deja.”
- În perioada 1 - 8 octombrie 2017 comisia va analiza cererile depuse;
Dl.preşedinte:”Domnul Toader aceasta este treaba comisiei.”
- Funcţionarii să nu mai primească alte cereri.
Dl.Bercăroiu D:”Domnul Cazan să ne prezinte pachetul de interpreţi care vor desfăşura
Activitatea şi să se ţină cont şi de părerea noastră.”
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.

Dna.Goga:”Vreau să vă informez că în data de 11.09.2017, doamnele consilier Grădinaru Adriana şi
Duţoiu Tonioara s-au deplasat la SGA Prahova, în vederea solicitării şi ridicării hărţilor din anii 1965 şi 1985
referitoare la cursul râului Prahova. Aceste hărţi privind stabilirea limitei de hotar dintre comuna Cornu şi oraşul
Breaza, au fost xeroxate din fonduri proprii şi depuse la sediul Consiliului local de cu adresa nr.189/11.09.2017.”
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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