Prezentul proces verbal a fost aprobat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Breaza desfăşurată în
data de 18.12.2017 cu 13 voturi pentru şi o abţinere.

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 27 noiembrie 2017, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă
extraordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.944/24.11.2017 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, Viceprimarul oraşului
Breaza – dra.Bran Alexandra- Lăcrămioara, secretarul oraşului – dna.Cătălina Goran şi consilierul
juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga.
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 27 noiembrie 2017.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 15 consilieri, din totalul de 17
(lipsesc: dna.Anton Mădălina şi dna.Grădinaru Adriana).
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;
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2017;
Dra.Viceprimar:” Ştiu că la ultimele şedinţe în care s-a pus în discuţie rectificarea bugetului
s-a stabilit ca proiectele ce privesc rectificarea bugetară să se eleboreze pe articole, pentru a se
putea vota pe articole, nu la modul general.”
Dl.Preşedinte:”Dra.viceprimar spune că aşa îşi aduce aminte, că s-ar fi solicitat într-o
şedinţă anterioară de rectificare.”
Dra.Viceprimar:” Dacă poate cineva să ne spună ce reprezintă suma de 3000 lei în ceea ce
priveşte Centrul Cultural „Ion Manolescu.” De unde vin aceşti bani, cumva de la sponsorizarea
Bergenbier din cadrul Târgului de toamnă?”
Dl.Cîrtoaje:”Da, ca valoare aşa cred.”
Dna.secretar:”Aşa înţeleg şi eu că este vorba de o sponsorizare primită de Centrul Cultural
„Ion Manolescu.”
Dra.Viceprimar:”Ori deplasări externe, în Nisporeni?”
Dl.Bercăroiu D.”Nu, am fost pe banii noştri.”
Dl.Toader:”Este sponsorizare de la Bergenbier, dra.viceprimar.”
Dra.viceprimar:”Şi în mod normal nu ar fi trebuit ca această sponsorizare să fi fost făcută
înainte de începerea târgului?”
Dl.Bercăroiu D:”Nu, deoarece s-au primit după terminarea târgului, la o perioadă de... A fost
făcută sponsorizarea la valoarea targetului de vânzare a berei în perioada târgului. Nu se putea

preconiza dinainte ce cantitate de bere se va consuma, iar sponsorizarea s-a făcut la cantitatea de
bere vândută.”
Dl.Voicu:”Din câte ştiu s-a întârziat cu plata.”
Dl.Bercăroiu D:”Exact.”
Dl.Cîrtoaje:”A venit dl.primar şi poate ne lămureşte dumnealui.”
Dl.Primar:”Spuneţi.”
Dl.Cîrtoaje:”Suma de 3000 lei de la Centrul cultural îi duce la alte cheltuieli cu bunuri şi
servicii.”
Dl.Primar:”Să le ajungă până la sfârşitul anului.”
Dl.Cîrtoaje:”Ca şi salarii sau ce?”
Dl.Primar:”Bunuri şi servicii” nu sunt salariile.”
Nefiind prezentă doamna Sichim pentru lămuriri, a fost sunat dl.Cazan Alexandru de către
dna.Goga.
Dl.Vintiloiu:”Oamenii au spus că ne-au dat aceşti bani nouă la Nisporeni.”
Dl.Cazan precizează că suma de 3.000 lei a venit ca sponsorizare de la Bergenbier şi a
fost inclusă în acel art.20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” – în cheltuielile organizate cu
ziua oraşului.
Dl.Vintiloiu:”Să ştiţi că ... cazarea la hotel...”
Dra.Viceprimar:”Să ştiţi că avem preşedinte de şedinţă şi vă rog să nu vorbiţi peste alţii.”
Dna.Goga:”Nu a fost vorba de deplasări, aceşti bani au fost incluşi la cheltuieli pentru ziua
oraşului.”
Dl.Primar:”Într-o şedinţă Alexandra spunea să organizăm un târg de Crăciun. Mă gândeam
să punem acum la Centrul Cultural, vreo 6.000 lei, deşi nu am ştiut că au 3000 lei şi să mai pună
din buget, să nu le mai dăm noi nimic să organizeze acest târg.”
Dl.Cîrtoaje:”Să nu-şi fi făcut alte socoteli cu banii aceştia, poate i-a dus în altă parte.”
Dl.primar:”Eu asta nu ştiu.”
Dra.Viceprimar:”Ce reprezintă suma de 2.100 lei de la Spitalul de Boli Pulmonare?”
Dl.primar:”Este sponsorizare. Managerul spitalului a făcut rost de sponsorizări şi a solicitat
să ducă banii acolo unde are nevoie, respectiv la art.20.05.30 „alte obiecte de inventar”.
Dl.Voicu:”Şi acum un an tot cam aceeaşi sumă era.”
Dl.primar:”Nu contează.”
Dl.Cîrtoaje:”Este bine venită orice sumă.”
Dl.Voicu.”Da, este adevărat.”
Dl.primar:”Tuturor celor care sunt în subordinea primăriei... Curtea de conturi aşa ne
impune, să aibă şi venituri proprii. Şi la Asociaţia sportivă le spun întotdeauna să facă rost de
bani...”
Dl.Cîrtoaje:”Mai aveţi ceva?”
Dra.Viceprimar:”Nu.”
Dl.Cîrtoaje:”Vă mulţumim. Îi dau cuvântul dlui.Munteanu.”
Dl.Munteanu:”La hotărârea pentru cheltuieli de salariu, suma era de 200.000 lei. Văd că
acum apare suma de 325.000 lei. Ce reprezintă suma? De unde s-a multiplicat?”

Dl.Cîrtoaje:”Ştiu că s-a luat din fondul de rezervă al Primarului 200.000 lei.”
Dl.Munteanu:”Şi am aprobat lucrul acesta.”
Dl.Cîrtoaje:”Da, da. Trebuia altă completare, dar spunea dl.primar că îi bagă nu ştiu de
unde. Sau aşa aţi spus că vă descurcaţi dvs. sau nu ştiu cum aţi specificat atunci. Pentru salarii sau luat din fondul de rezervă al primarului, 200.000 lei.”
Dl.Munteanu:”Exact.”
Dl.Cîrtoaje:”Aţi spus că restul de 200 nu ştiu ce sunt.”
Dna.Neguţescu:”A spus că restul de 200 până la...”
Dl.Postelnicu:”Era suma totală de 436.000 lei.”
Dl.Cîrtoaje:”436.000 lei.”
Dl.Postelnicu:”Exact.”
Dl.Primar:”Aţi citit atent domnu Munteanu ce spune acolo? Scrie aşa: sumele primite, din
care s-au scăzut sumele acoperite (alea 200.000 lei) sunt 325.000 lei. Sumele primite ca defalcări
din bugetul statului ... adică de la Direcţia de Finanţe Prahova”
Dna.Neguţescu:”Nu este adevărat. Sumele primite din care s-au scăzut sumele
acoperite...”
Dl.Munteanu:”Din bugetul local.”
Dl.Primar:”Sume repartizate la partea de cheltuieli la capitolul 65.02. –art.10 „Învăţământ –
cheltuieli de personal” (1.731.000 lei). Din suma repartizată de DGRFP Ploieşti se recuperează
325.000 lei, sumă care a fost repartizată învăţământului din venituri proprii, iar acestea se propun
a fi repartizate la capitolele din bugetul local tot pentru cheltuieli de personal.
Spuneţi dna.Neguţescu, ce aţi înţeles?”
Dna.Neguţescu:”... sunt acoperite 325.000 lei. Din suma repartizată se recuperează
325.000 lei.”
Dl.Primar:” De la DGRFP Ploieşti se recuperează 325.000 lei. Aţi înţeles? Mai mult decât
am aprobat noi.”
Dl.Vintiloiu:”Sunt şi diferenţele,... pensii, şomaj,...”
Dl.Primar:”Mi-a dat numai 325.000 lei, nu 200.000 lei cât am dat noi pentru salarii.”
Dl.Voicu:”Cred că se referă la diferenţa de 125.000 lei,... încotro merg.”
Dna.Neguţescu:”Dacă rămân 125.000 lei nu vă ajung pentru luna viitoare la salarii.”
Dl.Cîrtoaje:”Este o chestie de interpretare.”
Dl.Vintiloiu:”Nu este bine că au venit mai mulţi bani? Asta este un lucru rău?”
Dl.Cîrtoaje:”Probabil că nu au înţeles ce s-a întâmplat.”
Dl.Vintiloiu:”Dacă se întâmplă să nu vireze? Noi avem o bază.”
Dl.Cîrtoaje:”S-a primit suma de 325.000 lui. 200.000 lei se duc în fondul de rezervă al
primarului. Se duc acolo, nu se duc? Toate se duc pe cheltuieli de personal.”
Dna.Duţoiu:”Nu este clar domnule primar. S-au primit 1.357 mii lei şi zice clar, s-au scăzut
sume acoperite din bugetul local. Eu înţeleg, am cheltuit 325.000 lei, pe ce? 200.000 lei la
învăţământ şi diferenţa pe ce? Asta întreba şi Evelina. Ce înseamnă 10.000 lei alte servicii publice
generale – cheltuieli de personal, ce înseamnă gospodărie – cheltuieli de personal şi ce înseamnă

străzi – transporturi 100.000 lei? Asta vrem să ştim. Să ne spuneţi efectiv ce au însemnat. Asta nu
am înţeles noi.”
Dra.Viceprimar:”Defalcat.”
Dl.Primar:”Dvs.nu aţi înţeles unde-i punem pe cei 325.000 lei pe care i-am primit?”
Dna.Duţoiu:”Aşa, da. Ce înseamnă asta? Nu este explicat clar. Scrie gospodărie şi nu ştiu
ce înseamnă. Dacă era doamna poate ştia, dar noi nu suntem experţi.”
Dl.Primar:”La aceste capitole nu mai putem asigura, deoarece nu am prevăzut la începutul
anului buget, să acoperim aceste cheltuieli.”
Dl.Cîrtoaje:”Dacă s-a luat suma de 200.000 lei din fondul de rezervă de ce nu se duc tot
acolo, nu rămânem descoperiţi?”
Pentru lămuriri suplimentare a fost sunată dna.Sichim.
Dna.Goga:”Dacă ai luat din fondul de rezervă suma de 200.000 lei pentru învăţământ, nu
trebuia să-i duci tot acolo?”
Prin telefon dna.Sichim:”Nu este obligatoriu să-i duc tot acolo.”
Dl.Cîrtoaje:”Întrebarea mea era, odată ce am aprobat să luăm din fondul de rezervă, de ce
nu-i duci înapoi tot în fondul de rezervă?”
Dna.Sichim:”Îi duce exact unde-i trebuie, respectiv cheltuieli de personal. 200 gospodărire –
cheltuieli de personal, străzi, transport, cheltuieli de personal.”
Dna.Goga:”Dra.Viceprimar întreabă, putem să-i trecem dintr-un capitol în altul?”.
Dna.Sichim precizează că prin rectificare are voie şi începând cu trimestrul III poate să-i
mute dintr-un capitol în altul.
Dl.Cîrtoaje:”Cheltuieli de personal înseamnă salarii, nu?”
Dl.Primar:”Nu numai salarii, sunt şi contribuţii. La începutul anului nu s-au prevăzut şi
creşterile salariale.”
Dl.Cîrtoaje:”Nu-ţi ajung banii pentru salarii... ok asta a fost. Dacă alea sunt nu putem să fim
contra lor.”
Dra.Viceprimar:”Aviz de legalitate avem?”
Dna.Goga:”Din partea doamnei secretar avem aviz faborabil. Îmi cer scuze, nu l-am xeroxat
deoarece nu am avut hârtie. Astăzi a cumpărat Ruxandra două topuri de hârtie. Trebuie să
aşteptăm să se facă comanda pe SEAP şi durează foarte mult.”
Dl.Cîrtoaje:”Este aviz favorabil. Mai sunt alte întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de
hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Dl.preşedinte declară închisă şedinţa extraordinară, de astăzi 27.12.2017.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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