
 
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Breaza desfăşurată 
în data de 26.10.2018 cu unanimitate de voturi. 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi 27 septembrie 2018, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a 
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.332/20.09.2018 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 – 
dra.Alexandra Bran, Secretarul oraşului – dna. Maria-Cătălina Goran, Consilierul juridic al Consiliului Local – dna. 
Elena Goga și Șef Serviciu APL - dna.Geanina Toader. 

Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  27 septembrie 2018. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 15 consilieri, din totalul de 17, lipsesc: 

dl.Bogdan Gabriel şi dl.Toader Aurelian. 
La şedinţa Consiliului Local Breaza participă şi cetăţeni ai oraşului. 
Dl.preşedinte dă cuvântul dnei.secretar  pentru a supune la vot procesul-verbal. 
Dna.secretar:”Supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 august 2018. Dacă sunt 

propuneri de modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu, cine este 
pentru, împotrivă se abţine cineva? – 10 voturi pentru şi 3 abţineri (Bran A., Duţoiu T. şi Grădinaru A.) 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 septembrie 2018. Dacă sunt propuneri de 
modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor consemnate. Dacă nu, cine este pentru, 
împotrivă se abţine cineva? – 14 voturi pentru şi o abţinere (Bran A.) 

Dl.Munteanu:”Vă informez că mai avem şase proiecte de hotărâri şi supun la vot introducerea acestora 
pe ordinea de zi. S-a votat în unanimitate. 

Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă. 
1.Proiect de hotărâre privind  concesionarea prin licitaţie publică a unor spaţii din incinta imobilului situat în 
Breaza, str. 23 August, nr. 132;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
2.Proiect de hotărâre privind  inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a unui imobil;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliul de 
Administraţie al Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi a raportului de evaluare pentru 
achiziţionarea unui teren;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sublocaţiunii terenului situat în Breaza, Al. Parcului, fn, care face 
obiectul contractului de închiriere nr. 3294/06.03.2015, către KSL Clothes SRL; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
6.Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei II la HCL nr.81/26.07.2018 privind aprobarea organizării şi 
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice locale/instituţiilor 
publice din subordine;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
7. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilităţilor fiscal prevăzute de 
art.20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 



Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/26.04.2018 privind aprobarea documentaţiei privind 
delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în oraşul Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
10. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local, parohiilor de pe raza oraşului Breaza. 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru angajare administrator CSO Tricolorul 
Breaza; 

Iniţiatori: Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, Bogdan Gabriel, Postelnicu Ovidiu şi Voicu Iulian, consilieri 
locali; 

 
12.Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;  

Prezintă: Goga Elena, consilier juridic; 
13. Întrebări şi interpelări. 
 Dl.Preşedinte:”Având în vedere că în sală sunt cetăţeni ai oraşului, vă solicit acordul de a le da cuvântul 
mai întâi dumnealor şi după aceea să intrăm să dicutăm problemele de pe ordinea de zi.” 

Membrii consiliului local au fost de acord. 
Dl.Ceauşu Alexandru:”Suntem un grup de părinţi ai copiilor care frecventează zilnic cursurile Grădiniţei 

„Albinuţa” şi vă aducem la cunoştinţă următoarele: în urmă cu doi ani s-a mai depus o petiţie la Primăria oraşului 
Breaza cu nr. de înregistrare 7022/18.05.2015 în care se solicita executarea unui trotuar în faţa grădiniţei. 
Numeroasele demersuri făcute de dna.educatoare Săcuiu Iustinia în care se solicita terminarea lucrărilor din faţa 
grădiniţei, pe o lungime de 37 metrii, pe strada principală, ce ar fi trebuit să aibă finalitate un trotuar cu gard de 
protecţie pentru deplasarea copiilor în siguranţă pe această porţiune de stradă, ţinând seama că se circulă cu 
viteză, iar maşinile s-au înmulţit şi circulaţia s-a intensificat, au rămas fără răspuns şi nu s-a luat nicio măsură. 
Având în vedere demersul făcut, am venit astăzi să vă solicităm încă o dată să rezolvaţi această urgentă 
problemă. Solicităm acest trotuar pentru siguranţa copiilor noştri care ies direct în stradă la momentul plecării din 
grădiniţă şi pentru cei care fac naveta cu maşinile şcolii şi se deplasează pe rigolele prost executate (nu au 
scurgere în nicio parte, iar când plouă se umple cu apă şi până se evaporă emană mirosuri neplăcute).” 

Dl.Marius Dogaru:”Referitor la aceeaşi situaţie unii copii sunt neînsoţiţi, chiar şi pe microbuz aceştia 
circulă neînsoţiţi.” 

Dl.Primar:” Am ridicat această problemă şi la Liceul „Aurel Vlaicu”. Părerea mea, dumneavoastră ca 
părinţi să faceţi o cerere către directorul şcolii prin care să solicitaţi ca aceşti copii să fie însoţiţi de un profesor, 
deoarece s-au plâns şoferii că se joacă în maşină, au spart şi un geam. Doamna educatoare mi-a spus în diferite 
rânduri că acolo ar trebui un gard, dar la noi este foarte greu cu aceste achiziţii publice. Astăzi am pus-o pe 
dna.Dana Bunghez de la PFI-API să pregătească toată documentaţia cu trotuarul, să vedem unde este greşala, 
de ce nu s-a mers mai departe, să chemăm firma care a lucrat şi dirigintele de şantier, să vedem cât s-a plătit, să 
încercăm să reziliem contractul, să o luăm de la capăt şi să facem tot. Este o problemă care nu suferă amânare. 
Sunt fonduri publice şi cine a greşit să fie tras la raspundere.” 

Dna.Duţoiu:”Merg destul de des la această grădiniţă şi colega de acolo s-a plâns de multe ori şi pe bună 
dreptate şi vin cu rugămintea să urgentăm acest lucru să nu aşteptăm să se întâmple vreun accident. Indiferent 
cât ar costa acest proiect, consider că merită pentru că sunt copii noştri.” 

Dl.Primar:”Ştiţi că am alocat în beget 100.000 lei pentru trotuar, bani am avea, dacă există posibilitate se 
va realiza. S-a solicitat acolo şi o staţie, am comandat-o deja şi alveola este realizată.” 

Dl.Ceauşu:”În zonele de şcoli şi grădiniţe sunt montate relantisoare. Credeţi că se pot monta şi în zona 
noastră?” 

Dl.preşedinte mulţumeşte invitaţilor pentru prezenţă şi dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  concesionarea prin licitaţie publică 

a unor spaţii din incinta imobilului situat în Breaza, str. 23 August, nr. 132;  
Dl.Preşedinte:”După cum cunoaşteţi în şedinţa de comisii au fost propuşi ca membrii domnii consilieri 

Cîrtoaje Florin şi Vintiloiu Alexandru, iar membru supleant Meseşeanu Oliver. Au mai fost amendamentele 
transmise pe email.” 

Dra.Viceprimar solicită unele amendamente la contractul de concesiune: 
- La pct.2.2. Obiectul contractului: Având în vedere că nu se poate face, din punct de vedere legal  

farmacie comunitară decât drogherie, propun înlocuirea cuvântului „farmacie” cu „drogherie”; 



- La capitolul IV - preţul şi modalitatea de plată avem 4.1 şi nu 1.1; 
- la cap.VII – Încetarea contractului de concesiune, la pct.7.3.1 bunurile de retur, respectiv 

„construcţia”, nu terenul; 
- punctul 10.2 ar trebui să devină punctul 10.1, deoarece soluţionarea litigiilor se va face pe cale 

amiabilă şi mai apoi se recurge la instanţa de judecată. 
Sunt supuse la vot amendamentele formulate: s-a votat în unanimitate. 

 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre:s-a votat în unanimitate. 
Dl.preşedinte:”Înainte de a trece la punctul doi, aş vrea să fiţi de acord să-l ascultăm pe dl.consilier 

judeţean Soiu Mihail.” S-a votat în unanimitate. 
Dl.Soiu:”Vă salut cu respect, atât consiliu cât şi asistenţa. Am venit să vi-l prezint pe dl.Iosif Herlo, care 

este preşedintele Asociaţiei Culturale din Heidelberg, este oraşul cu cea mai veche universitate de pe teritoriul 
Germaniei, situat în nord-vestul landului german Baden-Württemberg. Pe dl.Herlo şi pe alţii i-am cunoscut cu 
prilejul unei vizite la Heidelberg, atunci i-am solicitat dacă doreşte să facă o colaborare cu oraşul Breaza. 
Heidelberg este un oraş de mărimea Ploieştiului, am zis să încercăm cu un cartier de unde locuieşte dânsul şi 
unde are relaţii aşa mai largi. Anul trecut a vizitat oraşul Breaza şi primăria, a participat şi la cursurile de vară, 
astăzi a venit a doua oară, a vorbit atât cu primarul cât şi cu viceprimarul, suntem încântaţi de deschiderea celor 
doi conducători ai oraşului, iar demersurile noastre vin şi în solicitarea Consiliului Local cu o colaborare în acest 
sens într-o şedinţă următoare.” 

Dl.Herlo I:”Sunt preşedintele Uniunii Asociaţiei culturale, dar noi fiind în acest oraş avem relaţii cu 
autorităţile şi cu alte asociaţii. Anul trecut, cu ocazia unei expoziţii l-am cunoscut pe dl.Mihai Soiu care mi-a 
propus acest lucru. Între timp eu am vorbit cu preşedintele asociaţiei de cartier, este cel mai mare din  Heidelberg 
şi este de acord să iniţiem un parteneriat. Am contactat şi doi consilieri din consiliul oraşului care ne vor sprijini, 
deoarece la nivelul oraşului cei care conduc sunt din administraţia oraşului. Din partea dvs., a domnului primar si 
a drei.viceprimar s-a manifestat deschidere faţă de această intenţie, de acest proiect, iar în luna noiembrie va 
participa de la dvs.un ansamblu la  Heidelberg, ocazie cu care se va face cunoştinţă, vom mai discuta. Ne dorim 
ca această relaţie să fie nu numai culturală ci şi economică, să identificăm şi puncte de investiţie din Germania 
aici sau de aici în Germania.” 

Dl.preşedinte:”Vă mulţumim şi vă acordăm tot sprijinul.” 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  inventarierea în domeniul public al 

oraşului Breaza a unui imobil (foişor);  
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru şi o abţinere (dra.viceprimar). 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” 
Breaza; 

Dna.Duţoiu:”În şedinţa de comisii am fost propusă de colegi să fac parte din consiliul de administraţie al 
Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir” Breaza. Aş dori să propun un alt consilier în locul meu şi acesta să fie 
dl.Bercăroiu Dragoş.” 

Dra.viceprimar:” Eu am ridicat prima mâna şi voiam să vă spun că s-a răzgândit dl.Florin Tudor şi nu mai 
are aceeaşi opinie ca în şedinţa de comisii, iar în cazul în care se răzgândea cineva, voiam să-l propun pe 
acesta.” 

Este supusă la vot propunerea dnei.Duţoiu: 14 voturi pentru şi o abţinere dra.viceprimar. 
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Dl.Preşedinte: „Reprezentanţii consiliului local în CA la Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Breaza sunt: 

Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, Bogdan Gabriel şi Toader Aurelian.” 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru şi o abţinere (dra.viceprimar).  
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi a 

raportului de evaluare pentru achiziţionarea unui teren; 
Dl.Preşedinte:”Comisia de licitaţie este constituită din următorii consilieri: Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, şi 

Voicu Iulian.” 
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea sublocaţiunii 



terenului situat în Breaza, Al. Parcului, fn, care face obiectul contractului de închiriere nr. 3294/06.03.2015, către 
KSL Clothes SRL; 

Comisiile de specialitate: discuţii în şedinţa ordinară.  
Dl.Comăniţă:”Am venit cu propunerea ca cel care a închiriat spaţiul comercial şi plătească şi chiria terenului.” 
Dl.Bercăroiu D:”Ai închiriat spaţiul unei personae, da?” 
Dl.Comăniţă:”Da.” 
Dl.Cîrtoaje:”Să înţeleg că dumneavoastră vreţi să renunţaţi la contractual de închiriere?” 
Dl.Comăniţă:”Nu. Eu am închiriat spaţiul unei alte personae şi vreau să continuie el plata terenului să nu mai 

plătesc eu.” 
Dna.Grădinaru:”Dvs.sunteţi titularul contractului pentru teren. Din chiria pe care o luaţi de la societatea 

respectivă, dvs.în calitate de titular vă plătiţi impozitul. Din punct de vedere legal nu am văzut oportunitatea 
acestei sublocaţiuni. Chioşcul este al dvs., aţi încheiat un contract de închiriere pe care îl înregistraţi la Serviciul 
Municipal Câmpina, iar dvs.Comăniţă primiţi o decizie de impunere, vi se stabileşte 10% din valoarea respectivă 
şi vă plătiţi impozitul, iar persoana respectivă vă achită chiria. Dumneavoastră, în calitate de titular de contract de 
închiriere pentru teren plătiţi chiria la primărie.” 

Dl.Comăniţă:”Da, tot eu trebuie să plătesc.” 
Dna.Grădinaru:”Există posibilitatea ca după un an, persoana respectivă, dacă îi daţi această sublocaţiune, să 

spună i-aţi chioşcul şi pleacă. Dvs.vă închiriaţi bunul dvs. Colegul meu a cerut să vină domnul căreia i-aţi închiriat 
chioşcul să ne spună de ce îi trebuie această sublocaţiune.” 

Dl.Comăniţă:”Ca să poată să-şi deschidă punct de lucru.” 
Dna.Grădinaru:”Şi i-a cerut contract de închiriere pe teren?” 
Dl.Comăniţă:”Nu ştiu.” 
Dra.viceprimar:”Punctul de lucru şi-l face în chioşcul dvs.? Dar de ce nu a venit domnul respectiv să spună ce 

doreşte să facă?” 
Dl.Comăniţă:”Da, da.” 
Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate.(min. 29:17) 
Dl.Bercăroiu C:”Aceeaşi speţă am avut-o eu, ani de zile. Singurul lucru în momentul de faţă este că dvs.îi 

cedaţi şi racordarea curentului electric persoanei respective. Singura societate care solicit contract direct cu 
terenul, pentru firmă este electrica. SC electrica nu te poate branşa dacă nu faci dovada contractului de închiriere 
de la primărie. Registrul Comerţului nu cere acest lucru. Dacă dvs.vreţi să nu mai faceţi factură pe chirie, pe 
electrica, să refacturaţi. Refacturând veţi plăti un impozit la stat. Atunci nu ştiu de ce vreţi să faceţi acest lucru.” 

Dl.Cîrtoaje:”Chiriaşul v-a cerut sublocaţiunea?” 
Dl.Comăniţă:”Nu.” 
Dl.Cîrtoaje:”Şi atunci de ce vreţi să-l subînchiriaţi.” 
Dl.Comăniţă:”Nu-l dau. Plătesc eu chiria.” 
Dna.secretar:”Vă rog frumos să priviţi această problem şi din punctual de vedere al autorităţilor publice locale 

şi al interesului public. Aş dori să vă dau un exemplu: dacă dl.Comăniţă, în calitate de chiriaş al terenului nu-şi 
achită chiria 2, 3, 5 luni, pentru că dumnealui nu mai are activitate comercială şi de unde mai ia bani să achite? În 
acel moment trebuie să promovăm o acţiune în evacuare pentru eliberarea terenului. Noi vom chema în judecată 
pe chiriaş, dar chiriaşul nu mai funcţionează acolo, iar societatea care a luat în comodat spaţiul va spune, mie nu-
mi este opozabil contractul de închiriere, eu nu pot fi parte în dosar şi nu înţeleg de ce trebuie să fiu evacuat? 
Trebuie să se creeze un raport şi între noi şi acea persoană care a luat în comodat. Dacă era pe proprietate 
privată a dlui.Comăniţă, era treaba dumnealui cum închiria şi ce făcea. Acesta este punctul meu de vedere. Dacă 
nu-l luaţi în considerare nicio problemă, vom vedea ce se va întâmpla. Am simţit nevoia să vă spun, pentru că de 
două luni sunt discuţii în consiliu şi mă simt vinovată că s-a promovat acest proiect şi parcă nici nu mai ştiu să vă 
explic şi să vă spun că din punct de vedere juridic se simte această nevoie a subînchirierii care este permisă şi de 
Codul civil. Articolele sunt stipulate în preambulul proiectului de hotărâre. Aşa avem un control mai bun asupra 
acestui teren.” 

Dna.Grădinaru:”În ce sens este controlul , doamna secretar?” 
Dna.secretar:”În sensul că...” 
Dna.Grădinaru:” În sensul că cei de la executări silite nu-şi fac datoria?” 
Dna.secretar:”Nu au treabă executările.” 
Dna.Grădinaru:” ...nu s-a încasat ... bunul este acolo pe teren, se pune sechestru pe bun şi se valorifică 

chioşcul.” 



Dna.secretar:”Doamna Grădinaru, nu au nicio treabă executările.” 
Dna.Grădinaru:”În momentul în care am un titular de contract pe parte de executare silită, asta se va 

întâmpla, dar nu că fac ... executare.” 
Dna.secretar:”Litigiile izvorâte dintr-un contract sunt soluţionate de către compartimentul juridic, nu de 

către executări debite. Noi obţinem un titlu executoriu, o sentinţă prin care o persoană este obligată să achite o 
sumă şi atunci o înaintăm executorilor, dar până la acel moment nu are nicio implicare acel compartiment. Nu 
este ca la taxe şi impozite.” 

Dl.Bercăroiu C:”Domnu Comăniţă, v-aţi plătit tot timpul chiria?” 
Dl.Comăniţă:”Da.” 
Dl.Bercăroiu C:”Sunteţi de bună credinţă.” 
Dl.Comăniţă:”Cu toate că acel chioşc nu a funcţionat eu am plătit chiria la zi.” 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 11 voturi pentru, 3 abţineri (Bercăroiu C., Postelnicu O. şi 

Voicu I), iar dra.viceprimar nu a participat la vot, a ieşit din sală. 
Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate.(min. 37:00) 
Dl.Herlo a revenit în sală solicitând să-i fie permis să facă o fotografie cu membrii consiliului local. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei II la HCL 

nr.81/26.07.2018 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
oraşului Breaza şi a serviciilor publice locale/instituţiilor publice din subordine; 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu 

pentru acordarea facilităţilor fiscal prevăzute de art.20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor industrial, cu modificările şi completările ulterioare;  

Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Dl.Cîrtoaje:”Având în vedere discuţiile din şedinţa de comisii, în cazul în care acordăm o chirie mică, 

recomand să se facă fotografii în incinta SC Hidrojet SA şi să arătăm în ce situaţie jalnică este uzina acum.” 
Dl.Munteanu:”Nu face obiectul proiectului de hotărâre.” 
Dra.viceprimar:”Raportul doamnei Sichim este favorabil?” 
Dna.secretar:”Da vi l-am transmis şi pe email, sunt menţionate articolele din Codul fiscal, care prevăd 

aceste scutiri, ce ar însemna ca şi impozit pe anul 2018.” 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 

 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 
2018; 

Dl.Munteanu:”Este proiect care nu a fost discutat în comisii.” 
Dl.Primar:” proiectul vizează transferul sumei de 82.000 lei de la capitolul investiţii – „Gard Liceu Teoretic 

„Aurel Vlaicu” la capitolul bunuri şi servicii – reparaţii,  având în vedere alegerea soluţiei care nu necesită 
autorizaţie de construitre precum şi scurtarea timpului de execuţie. 
Astfel, se va modifica Lista obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr.12/16.02.2018 prin anularea poziţiei 
nr.10„Gard Liceu Teoretic „Aurel Vlaicu”cu valoarea de 82.000 lei, aceasta mergând în capitolul bunuri şi servicii 
– reparaţii  (în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza) 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru şi o abţinere (dl.Vintiloiu).  
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.42/26.04.2018 

privind aprobarea documentaţiei privind delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân în oraşul Breaza;  

Dl.Postelnicu propune ca membru supleant pe dl.Meseşeanu Oliver. 
Această propunere s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul 

local, parohiilor de pe raza oraşului Breaza. 
Dl.primar:”După cum cunoaşteţi, la aprobarea bugetului pe anul 2018, aţi fost de acord şi aţi votat 

alocarea sumei de 100.000 lei pentru parohiile din oraşul Breaza. Am făcut economie, le-am dat numai 90.000 
lei. Pentru parohiile care au solicitat spijin financiar, am propus suma de 15.000 lei pentru fiecare, iar din 
100.000 lei am rămas cu 10.000 lei. Nu am dat suma pe care am stabilit-o la începutul anului. De ce? Unii au 
luat anul trecut mai mult decât ceilalţi.” 



Dra.viceprimar:”Raportul de specialitate de la Serviciul financiar?” 
Dna.secretar:”Da, avem raportul, este favorabil.”      
Dl.Bercăroiu D:”De ce pentru Parohia Breaza de Jos nu a fost alocată nicio sumă?” 
Dl.Primar:”Anul trecut acestei parohii i-au fost alocaţi mai mulţi bani, iar anul acesta preotul paroh a 

depus întreaga documentaţie la Consiliul Judeţean Prahova pentru obţinerea fondurilor. Pentru construcţia unei 
biserici CJPrahova alocă aceşti bani.”  

Este supus la vot proiectul de hotărâre: 14 voturi pentru şi o abţinere (dl.Cîrtoaje).  
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor 

pentru angajare administrator CSO Tricolorul Breaza; 
Dl.preşedinte dă citire alineatului 2 al art.1, acolo unde se precizează că:”Procedura de organizare şi 

desfăşurare a concursului de ocupare a postului de administrator, prevăzută de HG nr. 286/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, va fi realizată de către CSO Tricolorul Breaza.” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată 

Consiliului Local Breaza. Aceste răspunsuri au fost prezentate în şedinţa de comisii, membrii consiliului fiind de 
acord cu ele.  

- Adresa nr.12692/30.08.2018;  
- Adresa nr.102/17.09.2018  

Dna.Toader a prezentat adresa nr.FA28469/P./07.09.2018 formulată de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, înregistrată la sediul Primăriei oraşului Breaza sub nr.13225/10.09.2018, prin care 
informează autorităţile cu privire la desfiinţarea tuturor instituţiilor rezidenţiale de tip clasic şi dezvoltarea 
serviciilor sociale alternative. Pe această cale solicită sprijin prin punerea la dispoziţie a unor imobile, terenuri 
(suprafaţa minimă 500 mp) sau clădiri situate în cadrul sau în apropierea comunităţii. 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Întrebări şi interpelări. 
Dl.Neagu:”Domnule primar, am făcut o cerere la Consiliul Local pentru aprobarea paşunatului în Podu 

Corbului şi am primit acasă un plic cu răspuns nefavorabil. Am fost singurul care am depus cererea, nu aveau 
niciun motiv să o respingă, avem construcţii, stână, saivane, am investit foarte mulţi bani acolo. Care este 
situaţia de am primit răspuns nefavorabil? Toată lumea a fost de acord să luăm noi.” 

Dl.primar:”Ştiţi că s-a deplasat o comisie la faţa locului...” 
Dl.Neagu:”Comisia formată din Bercăroiu şi alţi neştiutori.” 
Dl.primar:”Au fost consilieri desemnaţi de Consiliul Local. A fost dl.Toader, dl.Tudor,...” 
Dl.Neagu:”Au fost două persoane pe care le respect, dar au fost şi două contra mea şi nu ştiu din ce 

cauză.” 
Dl.primar:”Ar fi cazul să vorbim normal şi să nu începem cu acuzaţii. În consiliu acel proiect a fost 

amânat.” 
Dl.Neagu:”Nu era normal să mă cheme şi pe mine de faţă?” 
Dl.primar:”Nu aţi fost la şedinţa de consiliu cănd s-a discutat proiectul? Aţi fost. Nu+mi mai amintesc, 

dar parcă acel proiect l-am amânat, nu s-a votat împotrivă.” 
Dl.Dumitru:”Dumneavoastră personal aţi cerut amânare, domn primar. Ce nu vă aduceţi aminte?” 
Dl.primar:”Au plecat în teren reprezentanţi ai Biroului agricol şi ai Comisiei agricole.” 
Dl.Neagu:”Avem 100 de capre şi 2 vaci. Doamna consilier a fost pe dreptate, a ştiut de situaţia mea. A 

doua oară din vorbe care se află la dânsa a început să mă atace că nu avem animale, că nu ştiu ce.” 
Dna.Grădinaru:”Nu am zis că nu aveţi animale. Am întrebat de punctul „Baia”, care este situaţia acolo, 

pentru că erau 6,5 ha de teren, din care 2,8 ha v-au fost alocate dvs. şi mi s-a spus că dvs.le-aţi moştenit din 
tată în fiu, eu doar întrebarea asta am pus-o, de ce mă acuzaţi? Când aţi venit prima dată nu am făcut referire la 
animale, domnule Neagu. Am întrebat doar de cele 2,8 ha şi dl.primar ne-a spus că acea zonă a aparţinut de 
Comarnic, după care au revenit oraşului Breaza, că erau ale tatălui dvs. şi acesta este motivul pentru care tatăl 
dvs. a construit saivanele. Atât am întrebat. Am înţeles că aveţi capre, vaci.” 

Dl.Munteanu:”Mergeţi în continuare acolo.” 
Dl.Bercăroiu D:”Cum să meargă în continuare fără contract, acolo mai sunt 9 persoane care au 

animale.” 
Dl.Munteanu:”Am spus să păşuneze toţi.” 

Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate.(min. 57:00) 



Dna.Cojocaru Marieta:”De câţiva ani şi nu se face nimic. Ne-au stricat drumul, sunt sute de căruţe toată 
vara. Noi dacă luăm păuze sau câteva crengi te sună jandarmii, zice „babo, ai ceva la mână?” Pe stradă la noi 
100 de căruţe au trecut, îmi pare rău că nu le-am fotografiat.” 

Dl.Bercăroiu D:”Trebuia să ne informaţi:” 
Dna.Cojocaru Marieta:”Ce informaţii? Am dat informaţii peste tot, sunt în legătură toţi şi cu poliţia. Poliţia 

este pe stradă când ei coboară cu maşinile, trece gârla şi se duce dracului cu ele cu tot. Este o hoţie. Pe noi ne 
prostiţi în faţă, nu ne-aţi dat o maşină de balastru. Am bagat noi 3 maşini de balastru acolo şi ei trec cu căruţele 
şi distrug tot. De noi pur şi simplu vă bateţi joc.” 

Dl.Bercăroiu C:”Cine îşi bate joc de dumneavoastră, doamnă?” 
Dna.Cojocaru Marieta:”Sunt atâţia ani de când avem probleme şi nu vine nimeni să ne ajute.” 
Dl.Bercăroiu C:”Breaza este mare, probleme sunt peste tot.” 
Dl.Neagu:”Am primit un telefon...” 
Dl.Dumitru Alin:”Da dă nume Costele.” 
Dl.Neagu:”Păi cine?..” 
Dl.Bercăroiu D:”Asociaţia oraşului, nu minţim, era asociaţia oraşului, aşa se numea, nu Bercăroiu. Întâi 

să creşti animale şi după aceea să ceri terenuri. Sunt 10 familii care au animale şi doresc să păşuneze acolo, 
iar acele animale sunt singurul lor mijloc de subzistenţă, domnule primar.” 

Dl.Dumitru Alin:”Are animale.” 
Dl.Bercăroiu D:”Vorbeşte când eşti întrebat.” 
Dl.Dumitru Alin:”Are animale. Tu ţi-ai dat singur teren mă.” 
Dl.preşedinte:”Vă rog nu mai interveniţi.” 
Dl.Neagu:”Care este situaţia cu paşunea? S-a muncit domne la păşunea aia acolo, nu pot să văd că 

vine altul să-şi bată joc de munca noastră acolo. Dacă fratele a murit, animalele le-am luat noi, unde le 
păşunăm?” 

Dl.Primar:”Părerea mea este următoarea, luna viitoare o să introducem proiectul din nou...” 
Dl.Neagu:”aşteptăm să vină alţii să se bage peste noi?” 
Dl.Primar:”Sunt 12,5 ha...” 
Dl.Bercăroiu D:”Sunt 11, 8 ha domnule primar, după moartea fratelui numai copiii acestuia puteau 

prelua contractul, aceştia au refuzat, s-a reziliat contractul deaorece acesta era următorul pas din punct de 
vedere juridic.” 

Dl.primar:”După părerea mea, ca să nu existe discuţii, trebuie să iniţiem un proiect de hotărâre privind 
scoaterea la licitaţie a acestui teren.” 

Dl.Bercăroiu D:”Cu toate izlazurile trebuie să procedăm la fel, nu numai cu Padina.” 
Dl.primar:”O să lucrăm cu Serviciul APL şi vom face proiect de hotărâre pentru toate trupurile, deoarece 

sunt aceleaşi probleme pe toate izlazurile. Trupul Zănoaga şi trupul Turbatu aparţin locuitorilor din zonă. 
Locuitorii din zonă nu se înţeleg între ei. Vă rog să votaţi dacă facem licitaţie publică pentru toate trupurile? Pe 
toate aceste trupuri se păşunează ilegal fără ca noi primăria să încasăm vreun ban. Se taie şi lemne şi nu 
consiliul local trebuie inştiinţat, ci poliţia naţională. Atunci când este sesizată trebuie să-i amendeze, să-i ridice 
căruţa, maşina, aici este caz penal. Dragi cetăţeni, când auziţi şi vedeţi astfel de lucruri sunaţi la Poliţia 
naţională. Haideţi să votăm acum, facem licitaţie publică?”  

Dl.Bercăroiu D:”Domnule primar, părerea mea, să stăm de vorbă cu crescătorii de animale pe cartiere 
unde avem aceste izlazuri.” 

Dl.primar:”Dacă nu facem anul acesta licitaţie, anul viitor nu se va putea lua decât prin asociaţii, trebuie 
respectat amenajamentul pastoral. Această discuţie am avut-o la Direcţia agricolă şi la Ministerul agriculturii. La 
anu trebuie sa va faceţi asociaţie sau sa intraţi într-o asociaţie.” 

Dl.Bercăroiu D:”O altă posibilitate, să nu se ajungă la licitaţie, ar fi ca cei 9, 10 crescători din zonă să-şi 
pună un lider care să-i reprezinte. Să încheie un contract între dânşii, liderul să-i reprezinte şi acela să 
plătească redevenţa şi să depună la APIA suprafaţa eligibilă. Avem un amenajament pastoral aprobat. În fiecare 
izlaz avem câte o rubrică cu lucrările care trebuie făcute şi vor fi urmărite de către Compartimentul agricol.” 

Dna.Grădinaru:”Când a murit Neagu Gabriel au făcut o cerere. Fata a renunţat şi dumnealor au solicitat 
preluarea contractului. Ce răspuns i s-a dat atunci? Aţi primit vreun răspuns?” 

Dl.Neagu:”Da, nefavorabil.” 
Dna.Goga:”A solicitat preluarea contractului. Întrucât contractul putea fi preluat numai de fiică era şi 

normal să i se răspundă nefavorabil. A primit răspuns din partea Consiliului local în termen legal.” 



Dl.Bercăroiu D:” Mi se părea mai uşor şi de aceea am spus Cooperativă la nivel local, dar nu puteam să 
ocup funcţia de preşedinte.” 

Dl.Dumitru Alin:”Erai aici, preşedintele comisiei agricole. Cum puteţi să ascultaţi cum minte? Minţi ca un 
escroc. Uitaţi aici actele, vă vorbesc pe acte.” 

Dl.Bercăroiu D:” Ce escroc sunt eu, mă? 
Dl.Bercăroiu C:”Dumneavoastră vă depăşiţi limitele, în calitate de ce interveniţi?” 

Se poartă discuţii care nu pot fi consemnate.(min. 01:09:00) 
Dl.Neagu:”Vreau păşunea.” 
Dl.Bercăroiu C:”Vă faceţi asociaţia dvs.în Podu Corbului. Cine vă opreşte? Cei 10 crescători vă 

constituiţi asociaţia dvs., intraţi acolo şi aveţi şi alte drepturi pe care le puteţi accesa în viitor. Dvs.veniţi personal 
şi vreţi numai pentru dvs., spuneţi că aţi moştenit, dar nu este moştenirea dvs.din tată în fiu, terenul oraşului 
Breaza. Păşunea aceea aparţine oraşului Breaza. Constituiţi-vă asociaţia şi atunci se va rezolva problema 
foarte uşor. Acolo mai sunt şi alţi cetăţeni care doreşc acelaşi lucru, uniţi-vă, vă faceţi asociaţia şi aţi rezolvat 
problema. Răspundeţi la APIA daca faceţi lucrările respective că cei de acolo dau nişte bani, dacă nu le faceţi 
daţi înapoi banii la APIA. În general crescătorii din oraşul Breaza au făcut un singur lucru, au luat terenul 
oraşului...” 

Dl.Neagu:”Câte animale ai?” 
Dl.Bercăroiu C:”Nu am animale, nu am nevoie de animale. Luaţi terenul oraşului şi faceţi numai pentru 

dvs. La oraşul Breaza ce daţi? Ce daţi înapoi? Nimic.” 
Dl.Neagu:”Păi nu plătesc impozitul?” 
Dl.Bercăroiu C:”Oraşul nu beneficiază de nimic. Daţi-mi un exemplu că aţi făcut ceva adevărat acolo.” 
Dl.Neagu:”Păi cum nu am făcut.” 
Dl.Bercăroiu C:”Vă faceţi asociaţie şi atunci rezolva problema din Podu Corbului cu acea suprafaţa de 

teren. Nu vă dă nimeni afară de acolo.” 
Dl.primar:”Dvs.aţi stabilit marţi la comisii că veţi constitui o comisie pentru verificarea tuturor terenurilor 

(dacă s-a cosit, dacă sunt întreţinute corespunzător, etc). Tot comisia agricolă ar trebui să discutaţi cu cetăţenii 
care au animale în zonă şi să le spuneţi să-şi constituie asociaţie. Există şi riscul, dacă scoatem la licitaţie să 
câştige o singură persoană şi să nu mai permită celorlalte persoane să meargă cu animalele la păşunat. Vreau 
să meargă toată comisia agricolă în teren, vedeţi că sunt probleme. La şedinţa de comisii de la sfârşitul lunii ne 
informaţi cu privire la discuţiile purtate cu cetăţenii. Dacă nu se vor înţelege cu privire la asociaţie, vom scoate la 
licitaţie.” 

Dl.Neagu:”Am venit cu lumea de pe strada mea că este nemulţumită. Poate să vorbească şi ei.” 
Dna.Cojocaru:” Noi am fost toţi atunci când v-am votat, v-am dat votul cu toată încrederea şi le-am dat 

şi celorlaţi primari, dar cartierul nostru a rămas la fel cum era pe vremea dlui.Mărăcineanu. Noi ca să coborâm 
în stradă trebuie să luăm cizme dacă plouă şi suntem tot cetăţeni ai oraşului Breaza. La noi nu se face nimic, 
ne-aţi promis apă. Apa coboară din Podu Corbului, ne intră în beciuri, aduce gunoaie, crengi.” 

Dl.Primar:”Doamnă, aveţi dreptate, la dumneavoastră o să punem traverse, am scos tubul de la intrare, 
am pus piatră, am pus lampă şi bec acolo unde a fost nevoie. Ieri au venit la audienţă 30 de persoane de pe 
strada Plaiului şi Pădurii care au solicitat acelaşi lucru ca şi dvs., să le punem traverse. Breaza are foarte multe 
străzi, este de trei ori mai mare decât Câmpina, avem toate străzile în pantă şi toată lumea vrea traverse. 
Punem pe zi câte 40 de traverse. Terminăm acolo şi în viitorul apropiat punem şi pe strada dvs. Toată lumea 
spune că de 30 de ani nu s-a făcut nimic. Eu spun că de 2 ani de când suntem aici am început să facem câte 
ceva.” 

Dna.Cojocaru:”Când vin alegerile, cu o săptămână două înainte îmi aduce balastru, după aceea 4 ani 
nu-i mai vedem. Salutare. Alt primar altă ...” 

Dl.Primar:”Aţi mai întrebat ce facem cu apa. La dvs.şi în Podu Corbului nu se poate băga decât de 
primărie, deoarece este o valoare foarte mare. Noi primăria avem un proiect POIM în colaborare cu Consiliul 
Judeţean şi cu SC Hidro Prahova. Primul lucru trebuie realizat un studiu de fezabilitate.” 

Dna.Cojocaru:”Aşa au venit şi cu gazele.” 
Dl.primar:”Cu gazele, Consiliul local a adoptat o hotărâre pentru demararea procedurii. Nu este uşor, 

ştiţi ce înseamnă la noi, o mulţime de hârtii.” 
Dna.Grădinaru:”Doamnă, aţi depus dosarul pentru gaze la dna.Goga?” 
Dna.Cojocaru:”Nu, dar a primit cineva.” 
Dna.Grădinaru:”Am lăsat cereri la dna.Berteanu şi la dna.Vasile” 



Dna.Cojocaru:”La noi nu a venit nimeni.” 
Dl.primar:”Vom începe cu şcoala, grădiniţa şi cu biserica, deja am demarat această procedură şi la 

Valea Târsei este aceeaşi situaţie. Dacă vor face o staţie, de acolo ne putem prelungi. Aţi văzut că am adus şi 
apa, o să facem şi mai departe.” 

Dna.Machedon:”Apa s-a întrerupt coloana la Machedon, iar până la noi mai sunt 200 de metrii. Suntem 
5 case, ne număraţi pe degete, este posibil ca în 2018 să nu avem apă? Ce facem? Vine iarna, fântânile au 
secat, ce facem?” 

Dl.primar:”Şi în centrul oraşului Breaza sunt străzi care nu au apă. Chiar şi în Valea Târsei, Frăsinet şi 
Nistoreşti numai jumătate din cetăţeni au apă. Propun să dăm gratuit cisterna de apă. Spuneţi-mi vă rog, cu ce 
stradă să începem să băgăm apă?” 

Dna.Machedon:”În DN1 să nu avem un strop de apă. Ce aţi face dvs.în locul nostru?” 
Dl.primar:”Ştiţi că şcoala şi grădiniţa de la Nistoreşti nu au apă?” 
Dna.Machedon:”Da, stiu.” 
Dl.primar:”Suntem, în 2018 şi copii noştri la şcoală se spală dintr-o băltoacă. Datoria noastră este să vă 

ajutăm pe toţi. Văd că tot timpul spuneţi că m-aţi votat. Toată lumea care vine la primărie îmi spune că m-a 
votat. Eu am avut 3000 de voturi şi suntem 17000 de locuitori. Dacă era aşa aş fi fost primarul din ţară cu cel 
mai mare număr de voturi. Sunt mândru să aud acest lucru. Noi de aceea suntem aici şi încercăm să vă ajutăm 
pe fiecare în parte cât putem. Să avem răbdare.” 

Dna.Machedon:”Cât să mai avem răbdare? Dacă cumpărăm noi conducta?”  
Dl.Cîrtoaje:”Cred că este cea mai bună soluţie. Luaţi conducta, faceţi solicitare la SC Hidro Prahova să 

vă branşeze şi aţi rezolvat problema.” 
Dna.Grădinaru:”Indiferent cum ar fi, trebuie făcut proiect de hotărâre. Se scrie că investiţia este 

suportată de cetăţeni. Trebuie făcut proiect de hotărâre, dânşii îşi iau conducta, se aprobă, se ia autorizaţie de 
construcţie pe domeniul public şi gata.” 

Dl.Cîrtoaje:”Şi aşa în 2 luni puteţi avea apă.” 
Dl.Oprescu:”Ca de obicei, m-am ridicat ca să vă laud, pentru că sunteţi de toată lauda. Cred că oamenii 

de aici nu au niciun fel de dreptate, ei trebuie să sufere pentru că de 30 de ani nu s-a făcut nimic, decât s-a 
furat. Şi mai facem pe credincioşii. Astăzi suntem foarte credincioşi, dăm la popi bani cu de-a sila că poate ies 
nişte voturi. Nu am nimic, dar când te duci şi stai cu c.... la biserică, eu nu mai înţeleg nimic. Aşa că s-o lăsăm 
mai moale cu propaganda asta şi diversiunea că nu ţine. Poate ţine pentru cei care sunt la frâne, la butoane şi 
vor să se eternizeze pe funcţii. De aceea sunt unii care stau sub umbrela celui mai înţelept dintre senatori. 
Înţelept cât Caraimanul, de aici dvs.pricepeţi că eu nu mă sperii de niciun senator şi este bine să se afle treaba 
aceasta şi ştiu că se află, că are rude aici prin consiliu. Sigur ca da şi a zis că mă şi bate. Şi mie mi-a fost frică şi 
i-am spus, dacă vrei să te bag în puşcărie, loveşte-mă.” 

Dl.Preşedinte:”Mai aveţi alte probleme, domnule colonel?” 
Dl.Oprescu:”O, câte nu am. Încă o problemă, începând cu şedinţa viitoare, o scot pe Goguţa din 

subiecte pentru că avem nişte rechini graşi pe extrema aia pe acolo. Aşa că Goguţa scade tot timpul în ochii 
mei şi atât a scăzut încât nu mai are ce să scadă.” 

Dl.Dumitru:”Domn primar, vedeţi sunt tot felul de oameni, interlopi care au împins uşa la Bălăşescu cu 
piciorul. Nu ştiu ce înţelegeţi dvs.prin interlopi. Sunt oameni amărâţi, oameni de toate nuanţele.” 

Dra:viceprimar:”Domnule preşedinte, am şi eu o întrebare? Se filmează în momentul acesta? Avem voie 
să filmăm în sală? Nu ştiu, avem dreptul de a filma în sală?” 

Dl.Dumitru:”Da, se poate filma. Având în vedere dl.Neagu, ştiu că a fost lângă dvs. împreună cu cei de 
pe stradă.” 

Dl.Primar:”Filmarea este interzisă.” 
Dl.preşedinte:”Este interzisă, orice s-a efectuat va suporta rigorile legii. În sala de consiliu nu se 

filmează.” 
 
Dl.Bercăroiu D:”Puteţi să spuneţi că nici nu se înregistrează de alte persoane neautorizate.” 
Dl.Dumitru:”Agricolul, nu înţelegeţi că problema este cine a făcut parte din comisia agricolă, cine a fost 

preşedinte până acum. Lumea nu-l suportă, ce nu înţelegeţi? Breaza nu l-a suportat şi nici nu-l suportă. Ştiţi că 
eu vorbesc pe acte. În 03.04.2017, dl.Bercăroiu era preşedintele comisiei agricole, da?” 

Dl.Bercăroiu D:”Da.” 



Dl.Dumitru:”Tabel privind situaţia repartizarii în 2017 a suprafeţelor de tern fâneaţă în punctul Mălaiele, 
da? Dl.Bercăroiu face cerere în nume propriu şi îşi prelungeşte sau îşi atribuie 10 ha în punctul Mălaiele şi 5 ha 
în punctul Plai. Preşedinte de comisie agricolă cine credeţi că e? Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, nu ştiu, poate nu 
aţi ştiut asta. Asta ar trebui anunţat în alte părţi.” 

Dl.preşedinte:”Dacă doriţi vă dau eu răspunsul, domnule Dumitru.”   
Dl.Dumitru:”Munteanu Ion secretar, Vintiloiu Alexandru şi Brotoiu Gheorghe care săracu nu mai e.” 
Dl.preşedinte:”Comisia de atribuire directă a suprafeţelor de fâneaţă a fost constituită din: Munteanu 

Ion, secretar şi dna.Dabija Petruţa preşedinte. Din consiliu a mai făcut parte dl.Alexandru Vintiloiu, ceilaţi 
membri au fost din administraţia locală. Atribuirea directă nu are nicio legătură cu dl.Dragoş Bercăroiu.” 

Dl.Dumitru:”Domnule preşedinte, el este preşedintele comisiei agricole.” 
Dl.preşedinte:”Asta este altceva.” 
Dl.Dumitru:”Semnează pe act.” 
Dl.preşedinte:”Nu are nicio legătură. Nu putea să facă parte din această comisie, deoarece era 

incompatibil.” 
Dl.Dumitru:”Tocmai asta e că a făcut parte. A văzut că este incompatibilitate şi şi-a dat demisia.” 
Dl.preşedinte:”Nu este adevărat.” 
Dl.Dumitru:”Am înţeles că la uzină s-a început într-o secţie o fabrică de mobilă. Cine este familia Iorguş 

şi dacă este adevărat, am înţeles că au început să renoveze, să pună geamurile şi dacă s-a discutat în consiliul 
local şi dacă este adevărat. Că şi aici e o ilegalitate. Doamna Grădinaru, doamna Tonioara am auzit că a fost 
într-un control la uzină. Dacă au primit un răspuns din partea dvs., am înţeles că au făcut o adresă, vrem să 
ştim şi noi dacă e adevărat sau nu e. Bâlciul, bâlciul a început mai devreme?” 

Dl.Primar:”Pe cine întrebaţi? Consiliul local? Vreţi răspuns scris?” 
Dl.Dumitru:” Bâlciul a început mai devreme? Se plăteşte goapa de pe 11 până pe 15 sau se plăteşte de 

ieri începând? Că deja pe groapă sunt maşinuţe şi ce mai sunt.” 
Dl.Primar:”Răspuns scris?” 
Dl.Dumitru:”Puteţi să mi-l daţi acum că probabil ştiţi. Cu referendumul asta am avut naibi, noi nu trebuie 

să ne prezentăm pe nicăieri, că am avut între noi, că ne facem de râs. Eu vă ştiu de om credincios, că vă duceţi 
pe la toate bisericile, pe la toate praznicile, nu e bine să stam cu spatele şi mai vorbiţi ştiţi.” 

Dl.Primar:”În biserică se stă cu faţa când te închini, aşa scrie în Sf.Scriptură. este pentru prima dată în 
istorie şi dl.Nanu a spus aşa, dumnealui este din 1990 în politică. Nu s-a întâmplat niciodată ca toate partidele 
să fie împreună cu biserica la aceeaşi masă. PNL, ALDE, PSD, PMP, la aceeaşi masă să poţi aduna atâtea 
partide, pentru un lucru foarte important pentru biserica ortodoxă şi pentru neamul românesc. De 
exemplu:căsătoria este între soţi şi mâine vin doi bărbaţi la mine şi sunt obligat să-i căsătoresc. Aşa spune în 
Constituţie, doi bărbaţi sau două femei. Dacă în fiecare zi vin doi bărbaţi şi două femei, în doi ani neamul 
românesc se duce. Este sfârşitul nostru ca naţie. În Sf.Scriptură spune aşa: căsătoria este între un bărbat şi o 
femeie şi datori suntem noi familia să dăm viaţă unui copil. Altfel, ne-am termina ca naţie şi ca pământ. Avem 
obligaţia morală de a ne duce la vot şi a spune, Da pentru familia tradiţională românească şi a familiei în 
general.” 

Dl.Dumitru:”Sportul, ce facem cu sportul? Ce aţi făcut cu echipa de fotbal? I-aţi nenorocit, i-aţi trimis la 
Câmpina.” 

Dl.primar:”Eu?” 
Dl.Dumitru:”Da. Se percep taxe, oamenii muncesc, sunt instalatori, sunt oameni care lucrează în 

construcţii.” 
Dl.Primar:”Eu?” 
Dl.Dumitru:”Aveţi doi oameni de sport, Sandu Vintiloiu şi dl.Bercăroiu. Ar fi trebuit sprijiniţi, nu?” 
Dl.primar:”Consiliul local a stabilit taxe potrivit legii. Consiliul local nu poate da un teren sau nişte utilităţi 

gratuit. Am primit pe telefon anumite acuzaţii. Dacă se consideră ca aceste taxe sunt prea mari să vină în 
consiliu cu alte taxe mai mici, care să fie legale, dar şi motive temeinice prin care consiliu să reducă aceste 
taxe. Dacă vine Curtea de conturi să ne întreabă, „de ce aţi redus taxele, aveţi vreun interes? Consiliul a stabilit 
aceste taxe după ce a văzut valoarea utilităţilor, cheltuielile cu întreţinerea terenului. Pentru asociaţii şi cei din 
Breaza au fost taxe mai mici. Chiar astăzi cineva a venit cu o întâmpinare pe Legea 544 şi i-am ataşat 
hotărârea Consiliului local. Consiliul local a luat hotărâri legale şi corecte.”   



Dl.Dumitru:”În final, interlopii, dl.Oprescu, Costel, eu, oamenii amărâţi v-au votat. Domnul care a plecat 
şi îl ţineţi dimineaţa la cafea, înainte de candidatură din prost nu vă scotea. Să ţineţi minte şi ştiţi că am mai 
discutat odată înainte de votare.” 

Dl.Primar:”Am persoane care îmi sunt prieteni şi persoane care îmi sunt duşmani pe care le consider tot 
prieteni. Dacă nu ai duşmani înseamnă că nu exişti.” 

Dl.Dumitru:”Cu Ghica aţi minţit. Piatra i-o iau din curte, mă duc cu buldoexcavatorul şi o iau din curte.” 
Dl.Primar:”Vă rog nu vorbiţi de oameni care nu sunt prezenţi.” 
Dl.Dumitru:”Nu sunt prezenţi, dar ştiţi că este consilierul dvs. Transmiteţi-i să-mi trimită banii pe piatră, 

am factură, să-mi dea banii pe piatră. Nu ştiu ce se consemnează în procesele-verbale, nu se consemnează 
tot.” 

Dl.Primar:”De unde aţi constatat? Se face o greşală, nu este stenogramă. Noi am hotărât să întocmim 
procesul-verbal după şedinţă, dar la marea majoritate a consiliilor se face procesul verbal în timpul şedinţei, iar 
la sfârşit se semnează. Ştiţi cât se chinuie consilierul juridic să întocmească aceste procese verbale?” 

Dl.Dumitru:”Aţi aprobat cameră de luat vederi. De ce nu le puneţi?” 
Dna.Goga:”Şi dacă se filmează, procesul verbal tot trebuie întocmit.” 
Dl.Dumitru:”Ţineţi minte când aveaţi toate atribuţiile luate de Răzvan Bălăşescu şi stăteaţi în birou şi vă 

uitaţi pe pereţi? Ştiţi ce fac moldovenii în armată? Fac şi ei acelaşi lucru cu soldaţii noi veniţi. Nu e bine ce 
faceţi.” 

Dl.Primar:”Am înţeles, mi-o asum.” 
Dna.Grădinaru:”La întrebarea pusă de dl.Alin Dumitru, fac o paranteză. Aţi afirmat şi nu este prima dată 

când o faceţi, că dvs. l-aţi votat pe dl.primar.” 
Dl.Dumitru:”Da.”  
Dna.Grădinaru:”La şedinţa din martie, aţi afirmat că dvs.aţi fost susţinut de PNL. Atunci cum aţi votat cu 

primarul? În ceea ce priveşte controlul. Nu am fost în control. În data de 3 septembrie, m-am dus împreuna cu 
colega mea Tonioara la uzină, unde am purat o discuţie cu dl.director Răşină, care ne-a arătat şi ne-a şi dat o 
copie de pe adresa înaintată de dânsul în 29 martie la societatea de la Cristian, în vederea realizării unei hale şi 
să transfere producţia aici care era benefică pentru salariaţii de la Hidrojet. Ţinând seama de faptul că dânsul nu 
avea putere deplină pentru ca aceste spaţii sunt date în plată sau preluate de către primărie, i s-a spus că ar 
trebui să fie făcută o adresă şi din partea Consiliului local. Ne-a pus la dispoziţie un domn cu care ne-am dus să 
vedem uzina, toate spaţiile. Acolo este o situaţie jalnică, pentru că toate acele spaţii sunt distruse, unele 
aproape integral, apa meteorică se infiltrează din tavan şi a distrus toate halele, rugi de mure, gunoaie, grămezi 
de pământ, care nu ştiu cine le-a depozitat acolo. Răzuitură de la drumuri şi balast. Acel pământ ar putea fi luat 
şi dus ca umplutură în altă parte, dar asta nu trebuie să o facem noi consiliul. Întradevăr la o hală, se lucra, erau 
3 persoane, 2 din Nistoreşti şi un băiat din Breaza care coordona acolo. Arată foarte bine şi foarte frumos. Nu 
am fost în control. Am fost în discuţie cu dl.Răşină Şerban care ne-a dat o planşă cu toate halele, am scris acest 
lucru pentru că, după cum ştiţi s-au stabilit un număr de 7 administratori, s-a revocat hotărârea şi s-a stabilit unu 
singur, iar eu am considerat că omul sfinţeşte locul şi cred că ar fi trebuit să-i fie adus la cunoştinţă primarului, 
consiliului local. Oameni buni alocaţi-ne nişte bani ca să putem face nişte lucrări acolo, fiindcă vrem investitori. 
Dacă nu se intervine asupra spaţiilor se distrug cu totul. Am văzut la partea de atelier auto şi bobinaj sunt 
grupuri sanitare impecabile, dar dacă acoperişul este în halul în care este şi nu s-a făcut nimic, totul este 
distrus, cine vine acolo? S-a pus problema să dăm cu o redevenţă foarte mică. Eu nu aş veni să investesc sute 
de milioane acolo şi să-ţi plătesc şi redevenţă, pentru că acolo este o investiţie imensă. Haideţi să facem 
cosmetizarea, cât de cât şi cum putem, să atragem investitori, să le punem condiţii, 70% personal de pe raza 
oraşului Breaza, ce facilităţi îţi dau? Te scutesc de impozit 5 ani, te scutesc de redevenţă în primii 3 ani pe 
măsura recuperării, după aceea în următorii 3 ani plăteşti doar 50% redevenţă, dar nu putem să ne ducem 
acolo în situaţia în care este acum, este dezastru. Cum a spus şi Florin, ar trebui să facem fotografii să arătăm 
stadiul în care este. Încă o dată menţionez, nu am fost în control. La acea adresă nu am primit încă răspuns, dar 
sunt sigură că vom primi răspunsul şi acesta este în limitele legale.” 

Dl.Dumitru:”Am greşit formularea control. Nu am nimic împotrivă, foarte bine că se face, ştiu în ce 
situaţie este uzina, este vorba să fie reglementat şi să fie legal, asta mă interesează. Cu spitalul şi cu astea, 
înaintea politicii suntem oameni şi ştiţi bine că vă port respectul pentru că majoritatea sunteţi mai în vârstă ca 
mine.” 

Dna.Duţoiu:” Am o întrebare, noi nu am făcut adresa publică, de unde ştiţi de ea?” 



Dl.Dumitru:”Se află doamna Tonioara, ştiţi bine că eu ştiu tot. Vă spun doamna Tonioara şi cu ce 
maşină plecaţi. Ştiu tot.” 

Dl.Voicu:”În legătură cu echipa de fotbal. Acestei echipe am încercat să-i dăm gratis, a fost un proiect 
de hotărâre în care se scria că i-l dăm cu titlu gratuit, numai că secretarul oraşului a dat conform legii aviz 
nefavorabil, iar de marţi până joi a trebuit să schimbăm proiectul. În cadrul acelei şedinţe s-au făcut două 
amendamente, din păcate, în grabă fiind, la urmă s-a votat un amendament prin care noi reduceam la jumătate 
costurile pentru echipele din Breaza, dar şi aşa s-a ajuns la o sumă destul de mare. Ca iubitor al fotbalului şi al 
sportului, am fost duminică la meci şi am fost primul care am luat-o în freză. Nici nu vedeam bine ce scrie acolo, 
că le luăm banii din mână, m-am uluit, după care spuneau că reprezint oraşul. Mă întrebam, ce au cu noi? La 
pauză au mai apărut încă două benere, în total 4. Am spus, băieţii aştia ori nu ştiu, ori nu sunt informaţi, fie nu 
ştiu ce s-a întâmplat, fie fac un joc politic, pentru că la un moment dat dra.viceprimar a primit pe telefon un 
mesaj în care i se reproşa că pune beţe în roate acestei echipe.” 

Dra.viceprimar:”Pe facebook scria, nu pe telefon.” 
Dl.Voicu:”Acum ce să vă spun, domnişoara nici nu a fost la şedinţa aceea, dar mă rog, au înţeles ei 

până la urmă. Că s-au mutat s-au mutat, dar nu este timpul trecut ca noi să revenim cu un proiect de hotărâre 
prin care să le dăm la 150 lei/lună dreptul de folosinţă.” 

Dl.Dumitru:”Aşa a propus dl.Vintiloiu.” 
Dna.Grădinaru:”Facem o îndreptare de eroare materială.” 
Dna.Toader:”NU este îndreptare de eroare materială.” 
Dna.Anton:”Este o modificare.” 
Dl.Voicu:”Suma care trebuie plătită pentru înfiinţarea unei echipe este 12.000 lei. Copiii aceştia, unii 

sunt şi studenţi, sunt şi vecini de-ai mei, oameni care în timpul liber vin să joace, nu au avut de unde să ia suma 
aceasta şi atunci au apelat la Marius Vişan care este unul dintre simbolurile oraşului Breaza ca sportiv, acesta 
având o asociaţie, le-a permis să participe sub titulatura de „Fortuna Breaza”. Administratorul era la meci, ne-
am salutat din priviri şi la pauză când a văzut bannerele acelea omul a plecat. Seara m-a sunat şi şi-a cerut 
scuze că nu a ştiut de acele bannere. Bannerele au fost făcute, cum vedeţi la meciurile de pe marele stadioane, 
cu o lungime de 4 metrii, scrise de mână, cu tentă clar împotriva noastră. Nu are nimeni nimic cu această 
echipă, a fost o greşală, s-a întâmplat, a fost un proiect amânat, acela care nu s-a retras, s-a votat un prim 
amendament, Sandu a făcut un amendamet care era mai bun şi mai aproape de realitate. Aceasta este 
realitatea, nu trebuie să ne bubuie, să ne spună că avem nu ştiu ce interese. Nu are nimeni nimic cu sportul, în 
primă fază am spus că nu mai merg, după care am înţeles că administratorul nu este vinovat, antrenorul nu-i şi 
culmea a fost făcut la iniţiativa portarului care este din Azuga. ” 

Dl.Dumitru:”Dl.Voicu, s-a indus ideea că cineva vă acuză. Nu. Nu vă acuză nimeni de rea credinţă, mai 
ales pe dvs. Sunteţi oameni drepţi şi pentru o singură persoană nu merită să fiţi înjuraţi, bălăcăriţi de cetăţeni.” 

Dra.viceprimar:”Iar eu nu interveneam dacă colegul meu nu-mi ridica mingea la fileu. Cu două 
săptămâni după ce a avut loc acea şedinţă de consiliu, am primit un mesaj privat pe adresa de socializare, 
facebook, un mesaj  în care sunt acuzată că din vina mea nu a trecut proiectul de hotărâre şi că din cauza mea 
Fortuna este nevoită să plece şi ce am cu fotbaliştii, ce am eu împotriva fotbalului? I-am explicat domnului, nu-l 
cunosc, că tatăl meu a fost fotbalist de performanţă, logodnicul meu aici de faţa (suntem de 16 ani împreună), 
fost fotbalist de performanţă, cred că iubesc fotbalul destul de mult, iubesc sportul şi am respect faţă de acest 
sport „rege”. Nu am avut în viaţa mea ceva împotriva vreunui sport, din contră. Este clar că se induc oamenii în 
eroare că eu aş avea ceva împotriva sportului, împotriva oraşului. Îmi ajung la urechi fel de fel de lucruri 
neadevărate, denigrări, mizerii în legătură cu mine, în legătură cu atribuţiile mele, în legătură cu foarte multe 
lucruri care se desfăşoară. Nu este corect şi nu este normal.” 

Dl.Primar:”După această şedinţă ştiu că aveţi şedinţă AGA pentru Parcul Industrial, vreau să vă spun 
ceva în calitate de primar, la acea şedinţă eu nu mai particip. Aveţi o mare responsabilitate, până aici mi-aţi dat 
sarcină să fac toate demersurile pentru înfiinţarea acestui parc industrial. Mi-aţi dat sarcină să înfiinţez 
societatea comercială cu denumirea „Parc  Industrial SRL Breaza” şi după cum aţi văzut am înfiinţat-o. Mi-aţi 
dat sarcină pentru a obţine avizul şi autorizaţia de parc industrial. Suntem în lucru şi în fiecare lună la fiecare 
şedinţă de consiliu am aprobat câte-un document. Că a fost în control doamna Grădinaru...” 

Dna.Grădinaru:”Nu am fost în control.” 
Dl.Primar:”.., îmi cer scuze. Aveţi dreptul toţi consilierii, în fiecare zi să mergeţi să vedeţi parcul 

industrial. De ce? Pentru că Guvernul României nu mi-a dat mie primar fabrica, v-a dat-o dumneavoastră, 
Consiliului local. Consider că pe platforma Hidrojet lucrează doar Hodrojetul şi îşi desfăşoară activitatea în 



fiecare zi, aşa cum se desfăşoară şi încă mai trăiesc. Dumnealor mai au serviciu pentru că oameni de bine au 
mai prelungit până în decembrie, altfel se închidea. De aceea, vă rog să trataţi cu mare responsabilitate orice 
afirmaţie pe care o faceţi, că nu este uşor să arunci cu noroi. Noi Consiliul local avem obligaţia de a folosi ceea 
ce Guvernul ne-a dat şi în procesul verbal scrie care este starea de degradare a acelor hale (în proporţie de 
80%), teren în stare de degradare. Luaţi în discuţie procesul verbal. Suntem în faza de a face cadastru nou. Nu 
ştiţi care este terenul consiliului local până nu avem cadastru, de aceea vă spun, nu faceţi afirmaţii jignitoare, nu 
ştiţi care este platforma pe care se lucrează, decât atunci când consiliul local va da societăţii pe care a înfiinţat-o 
dumneavoastră, ceva, adică pământ şi hale, cu atribuţii şi responsabilităţi pe care le veţi da 
dvs.administratorului şi îl veţi trage la răspundere. Curăţaţi căile de acces, altul îşi repară acoperişul, nu puteţi 
face cheltuieli pentru că nu aveţi decât 200 lei care reprezintă capitalul social iniţial. Domnul desemnat 
administrator nu are calculator, nu are imprimantă, a plătit din banii dumnealui, pentru că acel capital social este 
de 200 lei. Vă rog, când vorbiţi de lucruri pe care nu le cunoaşteţi, să faceţi afirmaţii legale şi corecte. Aveţi o 
mare responsabilitate, eu nu mai particip că nu am voie la şedinţele dvs.de AGA, ca să vă îndrum. Ştiu bine, 
acolo am lucrat şi cunosc fiecare colţişor, fiecare hală, fiecare bucată de pământ şi am plâns când am vazut 
cum arată SM4.” 

Dl.Bercăroiu C:”Cine a adus-o domnu primar în halul în care există acum platforma Hidrojet? V-aţi 
adresat nouă, consiliului?” 

Dl.Primar:”Nu. Să fiţi atenţi de acum în colo, că nu aţi dat nimic societăţii şi aceasta nu are obiect de 
activitate.” 

Dl.Bercăroiu C:”Spuneţi că nu participaţi, dar trebuie fiindcă sunteţi primarul oraşului Breaza. Cum adică 
să nu participaţi la şedinţa AGA?” 

Dl.Primar:”Eu nu fac parte din Adunarea Generală a Acţionarilor.” 
Dna.Grădinaru:”Dar ca invitat puteţi, că la această şedinţă pot participa şi oameni din afară.” 
Dl.Primar:”Invitaţia se face cu 10 zile înainte.” 
Dna.Grădinaru:”Dacă puneţi problema aşa, nu participăm nici noi, că nu am primit invitaţia cu zece zile 

înainte.” 
Dl.Primar:”Cine a adus halele în starea aceasta? Mă abţin să spun.” 
Dna.Goga informează membrii consiliului despre desfăşurarea meciurilor de handbal, în care jucărorii 

noştri au avut rezultate foarte bune. Pe această cale, solicită achiziţionarea unei camere video, pentru filmarea 
meciurilor ce urmează a se juca în acest campionat, dar şi pentru următoarele. 

Dra.viceprimar părăseşte sala de şedinţă. 
Dl.preşedinte declară închisă şedinţa de consiliu de astăzi 27 septembrie 2018. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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