Prezentul proces-verbal a fost aprobat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local,
desfăşurată în data de 25 ianuarie 2018, cu 15 voturi pentru şi o abţinere.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 22 decembrie 2017, ora 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă extraordinară a
Consiliului Local al orașului Breaza convocată de îndată prin Dispoziţia nr.1196/22.12.2017 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, consilierul juridic al
Consiliului Local – dna. Elena Goga , Șef Serviciu APL - dna.Geanina Toader, şef Serviciu financiarcontabil-Sichim Elena.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 12 consilieri, din totalul de 17, fiind
absenţi: Anton Mădălina-Florentina, Cîrtoaje Florin, Munteanu Ion, Postelnicu Vasile şi Toader Aurelian.
Dan Duţoiu Toniara, declară deschisă şedinţa consiliului local.
Supune la vot ordinea de zi a şedinţei extraordinare. Este aprobată cu unanimitate de voturi (15
voturi), după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza.
Dan Duţoiu Tonioara dă citire proiectului de hotărâre şi expunerii de motive.
Dra viceprimar propune o scurtă pauză pentru studierea materialelor.
Supusă la vot propunerea este respinsă cu 4 voturi pentru.
Dna Sichim menţionează că s-au retras 209.000 lei – sume defaclcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor cu salarii şi contribuţiile aferente, ale instituţiilor de învăţământ şi s-a repartizat suma de
92.000 lei la hotărâri judecătoreşti în trimestrul IV 2017.
Dna Duţoiu Tonioara: „sunt întrebări, discuţii? dacă nu, voi supune la vot proiectul de hotărâre”.
Dra viceprimar: „nici nu am aviut timp să-l citim, staţi puţin că nu suntem pe bandă rulantă să votăm
până nu citim un priect de hotărâre.”
În acest moment intră în sală şi dna Grădinaru Adriana.
Dl. Bercăroiu Cătălin: „păi nu l-am citit? Este foarte simplu. M-am informat de astăzi dimineaţă dra
viceprimar, de când am aflat că este şedinţa.”
Dna Grădinaru: „Cătălin, numai puţin, eu acum am venit, acum îl văd. Dacă tu l-ai văzut de dimineaţă
este o altă problemă. ”
Dl. Bercăroiu Cătălin: „nu l-am văzut de dimineaţă, m-am interesat.”
Dna Grădinaru: „eu de dimineaţă am fost anunţată că este şedinţă extraordinară. Trebuie să mă uit
puţin. Deci, practic Elena înţeleg că 117 este scăzut?”
Dna Sichim Elena: „da. Ne-au luat 209.000 lei şi ne-au repartizat 92.000 lei”.
Dna Grădinaru: „deci au fost 209.000, i-au luat şi ne-au repartizat 92.000 lei. A fost diminuat cu 117, şi
înţeleg că aceste sume defalcate se duc la învăţământ. Nu?”
Dna Sichim: „da, acolo erau. Deci pentru învăţământ erau 209.000 lei se luau de la salarii şi se puneau
92.000 lei la hotărâri judecătoreşti care erau tot la salarii.”
Dna Grădinaru: „deci nu sunt primite acuma.”
Dna Sichim „nu, rămâne de restituit . Sunt venite 92.000 şi se iau 209.000. diferenţa rămâne 117.000
care trebuie să-i retragă prin fişa. I–a retras prin fişa de la Finanţe de la salarii pentru că acolo se duc
toţi. ”

Dra Viceprimar: „Am o întrebare: ce scrie în hotărârea judecătorească? Acestea au devenit executorii şi
se plătesc integral până pe 31 decembrie sau se plătesc eşalonat?”.
Dna Sichim: „asta este de la învăţământ, nu eu stabilesc.”
Dna.Grădinaru întreabă unde este avizul.
Dl. Bercăroiu Cătălin: „în 2008 s-a dat o hotărâre de guvern prin care învăţământul a beneficiat de acele
sporuri salariale de 50%, dacă vă aduceţi aminte. După care, ca urmare a nepunerii în aplicare a acelei
hotărâri de către Parlament, Sindicatul învăţământului a dat în judecată Ministerul de finanţe, statul , s-a
câştigat, iar începând cu 2011 se restituie aceste sume înapoi cadrelor didactice. Prima tranşă a fost
2011-2016, care s-a terminat, pentru că a fost aşa: octombrie 2008 -31 decembrie 2009 şi a doua
hotărâre judecătorească câştigată de învăţământ a fost din 1.01.2010 până în 2011 când a apărut noua
lege a salarizării şi trebuiau daţi de atunci. ”
Dna Grădinaru: „banii trebuiau daţi de atunci”.
Dl. Bercăroiu Cătălin: „s-a eşalonat în fiecare an câte 5,10,15, 25 % , momentan suntem în întârziere cu
o tranşă cu doi ani, 25 % ,35% pe ultima hotărâre judecătorească. Deoacamdată se dau. Nu cred că se
acoperă cei 33, 39% cât a mai rămas de dat. Asta este toată istoria.”
Dna Sichim. „oricum ei au cerut undeva în jurul sumei de 1.200. 000 lei, dar li s-au dat 713.000 până
acuma. Şi acuma le mai dau 92.000 lei, la solicitarea lor ”
Dl. Bercăroiu: „38% mai sunt de recuperat din sentinţele din 01.01.2010-31.05.2011 când a apărut noua
lege a salarizării.”
Dra viceprimar dă citire art. 6 din OUG nr. 90/2017, respectiv:
(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de
natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii
în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2018, se va realiza astfel:
a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din
valoarea titlului executoriu;
b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din
valoarea titlului executoriu;
c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din
valoarea titlului executoriu;
d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din
valoarea titlului executoriu;
e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din
valoarea titlului executoriu.
În continuare întreabă: „s-au respectat aceste cote?”
Dna Grădinaru: „nu, pentru că nu s-au dat. Nu-i aşa că nu s-au respectat? ”
Dna Sichim: „acest lucru se ştie de către Şcoală. Cred că s-au respectat. Pe ei îi verifică Curtea de
Conturi pe această temă, nu pe noi.”
Dra.viceprimar:”Avizul de legalitate îl avem?”
Dna.Goga:”Da avem aviz favorabil.”
Dna Duţoiu Tonioara supune la vot proiectul de hotărâre. este aprobat cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind nimic pe ordinea de zi, dna preşedinte declară închisă şedinţa.
Drept pentru care a fost întocmit prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Duţoiu Tonioara.
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