
 
Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza desfăşurată în data 
de 27.07.2017 cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri . 
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CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 13 iulie 2017, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă extraordinară a Consiliului 
Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.482/10.07.2017 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. 

Dra.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 13 iulie 2017. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 12 consilieri, din totalul de 17 (lipsesc: 

Anton Madalina, Bogdan Gabriel, Duţoiu Tonioara, Postelnicu Ovidiu şi Vintiloiu Alexandru). 
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; 

 Dl.Bercăroiu Dragoş anunţă că nu poate participa la întreaga şedinţă deoarece trebuie să plece la 
Ploieşti la o altă şedinţă, dar este de acord cu amendamentele, propunerile ce urmează a fi formulate şi cu 
proiectul de hotărâre.  

Dl.Toader:”Mă bucur de prezenţa domnului director Nică şi aş dori să-i adresez două întrebări. 1. 
Reparaţii grupuri sanitare – 8000 lei şi mai jos avem înlocuire uşi grupuri sanitare – 8000 lei. Acestea au fost 
distruse? Ştiu că au fost înlocuite în urmă cu 2 ani. 

2. Îmi pare rău că nu este prezentă şi doamna director Dinela Soreanu, pentru că de grădiniţa cu 
program prelungit nu se spune nimic. Acolo nu s-a terminat instalaţia electrică, nu sunt prevăzuţi bani pentru 
ceea ce înseamnă deratizări şi toate celelalte în perioada de vacanţă. 

Dra.preşedintă salută prezenţa dlui.consilier judeţean Nică Justinian şi îi dă cuvântul acestuia pentru a 
răspunde întrebărilor formulate de dl.Toader. 

Dl.Nică:”O să răspund la întrebările dvs.în calitate de director de şcoală şi după aceea rămân să 
răspund întrebărilor dvs.şi în calitate de consilier judeţean. 

- Sigur că au fost reparaţii la grupurile sanitare, este vorba de cele de la  
Şcoala Nistoreşti unde nu s-a realizat nicio reparaţie, avem uşi de lemn de acum 10 ani, iar vasele de toaletă,  
faianţa de pe pereţi şi gresia au început să cadă. În urma controlului domnului doctor de la Direcţia de Sănătate 
Publică din primăvara anului 2017 (s-a făcut şi analiza apei şi s-a constatat că nu este potabilă), chiar şi 
grupurile sanitare a spus că nu putem intra cu ele aşa într-un nou an şcolar.Cealaltă sumă care apare tot pe 
grupuri sanitare, nu este vorba de Nistoreşti ci de celelalte unităţi şcolare, adică: Grădiniţa „Albă ca Zăpada”, 
Grădiniţa „Albinuţa”. Pentru a verifica acest lucru, odată cu Comisia de învăţământ care va trece prin unităţile 
şcolare veniţi domnule consilier şi constataţi dvs.aceste aspecte. Dintre toate unităţile care aparţin de 
personalitatea juridică pe care o reprezint în Nistoreşti sunt copiii cei mai cuminţi.” 

Dl.Primar:”Să ştiţi că unităţile şcolare au cerut lucrări de miliarde. Fiind vorba  
de reparaţii elctrice o să le mai alocăm şi alte sume. I-am solicitat doamnei Soreanu să vină cu urgenţele pe 
care le are. În ultima şedinţă de consiliu am aprobat ca lucrările curente referitoare la bunurile proprietate 
publică ale oraşului Breaza, date în administrare, precum şi alte servicii se aprobă de titularii dreptului de 
administrare. Astăzi prin această rectificare apobăm sumele necesare pentru ca reprezentanţii unităţilor şcolare 
să se poată ocupa de achiziţii.” 



Dl.Munteanu:”Problema pe care vreau să o ridic este cu cei 10.000 lei alocaţi pentru reparaţii piaţa 
oraşului, ţinând seama de faptul că anul trecut am alocat suma de 30.000 lei. Pentru ce vă trebuie aceşti bani?” 

Dl.Primar:”După cum cunoaşteţi în luna septembrie 2016 aţi aprobat suma de 30.000 lei, dar aceşti bani 
nu au fost cheltuiţi. Anul acesta am alocat 15.000 lei şi m-am încadrat în această sumă. Am realizat culoarul 
principal şi vă mulţumesc că aţi înţeles că prioritară este piaţa şi aţi votat permanent sume pentru piaţă. Acum 
urmează să dărâmăm tarabele de piatră şi să cumpărăm altele cum au alte pieţe din ţară. Urmează să turnăm 
asfalt şi să reabilităm parcarea din spate. Am considerat acest lucru o urgenţă pe care trebuie să o realizăm.” 

Dna.Grădinaru:”Salută prezenţa dlui.Nică Justinian şi apreciază faptul că Şcoala Constantin 
Brâncoveanu a avut şi are un bun manager. S-au realizat multe lucruri, toate şcolile şi grădiniţele arată foarte 
bine şi acesta este un merit al domnului Nică. Întrebările care vor fi puse se referă la: 

- Reparaţii grupuri sanitare – 8000 lei şi înlocuire uşi grupuri sanitare – 8000 lei: Din câte ştiu la 
Şcoala Constantin Brâncoveanu aţi avut o investiţie totală cu totul făcut la nou. Presupun că acolo 
grupurile sanitare nu au avut cum să se strice în doi ani, mă gândesc că este la Nistoreşti. Din 
informaţiile mele cei mai buni copii sunt cei de la Nistoreşti. Bravo lor, profesorilor şi celor care se 
ocupă de educaţia acestora. 

- Reparaţii – centrală termică 10.000 lei. Este la o singură şcoală sau la toate şcolile?  
- Cine a realizat lucrările la piaţă? Au fost credite deschise de 30.000 lei, aţi cheltuit 10.000 lei; 
- Reparaţii străzi – 50.000 lei. Care sunt aceste străzi? Sunt din cele 22 de străzi care s-au realizat pe 

fonduri? 
- Salubrizare oraş – 100.000 lei. Ce salubrizare plătim de 100.000 lei? 
- Amenajare/reparaţii fântâni şi izvoare – 40.000 lei. Care? 
- Întrucât în sală este şi dna.Bunghez Daniela aş dori să o întreb care este  

situaţia cu anveloparea blocurilor şi care sunt sumele alocate; Continuăm acţiunea cu anveloparea? Ştiu că 
există un articol de lege care prevede următoarele: dacă în asociaţia de proprietari este o persoană care nu 
poate, respectiva persoană poate să facă o solicitare, eu să îi acord ca o subvenţie, dar o subvenţie 
rambursabilă şi să o recuperez de la el în timp ca să pot să-mi termin lucrarea. 

- Avem toate avizele de la Ministerul Finanţelor pentru aceste sume? Sumele  
sunt asigurate în mod legal? 

Dl.Nică:”Mulţumesc pentru aprecierile care le aveţi la activitatea mea  
managerială. Aceasta a putut fi performantă datorită sprijinului autorităţilor administraţiei publice locale. 
Investiţiile şi fondurile substanţiale au fost alocate în mandatul trecut 2012-2016. Consiliul local şi primarul de la 
vremea respectivă înţelegând necesitatea acestor alocări bugetare. Revenind la întrebările dvs.vă pot spune că 
este vorba de grupul sanitar cel mai mare din şcoala de la Nistoreşti unde trebuie să înlocuim uşi, faianţa, gresia 
şi tot ceea ce mai avem acolo. Mici reparaţii mai trebuie să facem şi la grupurile sanitare care le avem în fostul 
cămin. Acolo funcţionează în prezent grădiniţa de copii, sala de sport multifuncţională, biblioteca, laboratorul de 
ştiinţe, laboratorul de informatică şi acea parte care o foloseşte şcoala este prevăzută cu grupuri sanitare şi la 
demisol, dar şi la etaj. În afara de ceea ce reprezintă Nistoreşti anumite lucrări mai trebuie realizate la cele două 
grădiniţe şi corpul B al Şcolii Constantin Brâncoveanu. Unele centrale termice le avem de 10 ani. În Şcoala 
Constantin Brâncoveanu trebuie înlocuită această centrală termică şi de asemenea şi cea de la Grădiniţa 
Albinuţa de la Gura Beliei.” 

Dna.Grădinaru:”Nu sunt bani puţini pentru două centrale?” 
Dl.Nică:” Noi am dat sume mai mari, dar dl.primar a făcut corecturile pe care le-a considerat. Calculele 

şi estimările au fost făcute de specialişti. Să sperăm că o să mai vină o rectificare de buget pozitivă.” 
Dl.Primar:”Printr-o hotărâre consiliul local a aprobat proiectul de reabilitare apă şi canal, precum şi 

asigurarea cofinanţării acestui proiect. Anul acesta SC Hidro Prahova ne-a făcut cunoscut că trebuie să 
asigurăm cofinanţarea noastră şi la acel moment nu am avut decât suma de 276.417 lei, urmând ca diferenţa de 
179.230lei să fie cuprinsă la prima rectificare de buget.  



Nu am reparat nicio stradă fără ştirea dvs., după cum ştiţi legea prevede că orice reparaţie trebuie 
aprobată de Consiliul local prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Asfaltarea de la Podu Vadului aţi 
aprobat-o dvs. Pe data de 15 iulie urmează  să se aprobe la Consiliul Judeţean rectificarea de buget, iar noi am 
solicitat suma de 5 miliarde lei. Dl.Nică ne-a asigurat că din discuţiile purtate cu dl.preşedinte al Consiliului 
judeţean  o să primim şi noi ceva. 

Am alocat suma de 100.000 lei pentru salubrizarea oraşului, să plătim facturile până la sfârşitul anului. 
Piaţa am realizat-o în regie proprie. Nu cred că am fi avut bani să o realizăm cu vreo firmă. La nivelul 

Biroului urbanism s-au întocmit documentele necesare pentru aprobarea PUZ-ului din piaţa oraşului.” 
Dna.Grădinaru:” Prin HCL nr.81/29.05.2017 a fost aprobată suma de 437.000 lei, cu menţiunea că 

179.230 lei la următoarea rectificare vor fi alocaţi. Nu am făcut referire la această sumă şi nu am de ce să fiu 
acuzată. Am întrebat bani pentru anvelopare sunt? Răspunsul pe care-l aşteptam era „nu afectăm anveloparea.” 
M-a rugat doamna Duţoiu să vă spun să suplimentaţi suma de la Grădiniţa de la Valea Târsei, deoarece 
trebuiesc înlocuite două uşi.” 

Dl.Primar:”Eu am alocat suma de 10.000 lei, dar doamna Duţoiu a spus că sunt prea mulţi. Putem lua 
de la reparaţii străzi 5.000 lei.” 

Dl.Cîrtoaje:”Şcolile din oraş au fost cele mai mari consumatoare de bani. La Liceul Teoretic „Aurel 
Vlaicu” s-a reparat acoperişul de două ori în decurs de patru an. Solicit să fie urmărite lucrările, să le luăm în 
primire aşa cum ar fi necesar şi ca cei care fac lucrările să răspundă pentru calitatea lor şi să asigure  garanţia 
lucrărilor.” 

Dl.Primar:”În instituţiile publice  nu sunt oameni pregătiţi în acest domeniu, ne trebuie specialişti. La 
majoritatea lucrărilor angajăm diriginţi de şantier. Când s-au executat lucrările la trotuarele de la Podu Vadului 
am avut diriginte de şantier care a plecat şi nu a vrut să mai semneze procesul-verbal de finalizare al lucrărilor, 
iar la Gura Beliei este şi mai rău.” 

Dl.Cîrtoaje:”Ştiu că dl.Nică este alături de noi, ştiu că ne va sprijini, dar îi solicit ca şi alături de colegii 
dumnealui şi cu întreg Consiliu Judeţean să se gândească la noi şi să ne sprijine în toate demersurile pe care le 
întreprindem.” 

Dl.Brotoiu:”Nu am primit răspuns la adresa care am formulat-o către Liceul Vlaicu, în sensul că trebuie 
să lase porţile deschise la terenul de sport. Pentru că nu s-au deschis porţile cei care au dorit să intre pe terenul 
de sport au rupt gardul. Solicit să nu se aloce suma de 10.000 lei pentru refacere gard teren de sport din zona 
blocuri.” 

Dna.Goga:”În urma discuţiilor purtate în şedinţa de consiliu nu s-a mai solicitat reprezentanţilor  Liceului 
„Aurel Vlaicu” să deschidă porţile. Dacă vă amintiţi dl.Cătălin Bercăroiu a spus că în cazul în care un copil se 
accidentează va răspunde directorul şcolii.” 

Dra.preşedintă:”M-am documentat şi ştiu că managerul instituţiei răspunde de ceea ce se întâmplă 
acolo şi nu noi ca Primărie, ei îşi administrează singuri lucrurile interne.” 

Dl.Brotoiu:”La televizor fac referire, consiliul local poate da această dispoziţie şi Liceul teoretic să o pună 
în aplicare. Îl putem întreba pe dl.Nică cum procedează, că în instituţia dumnealui copii merg să se joace şi nu 
strică nimic. Este adevărat domnule director?” 

Dl.Nică:”Nu permanent.” 
Dl.Primar:”Şi eu am primit solicitări în acest sens de la cetăţenii care locuiesc la blocuri, că nu au unde 

să se ducă şi unde să se joace copiii dumnealor. Eu nu+mi asum răspunderea să deschid porţile. În una din zile 
am solicitat poliţiei să vină la sala de sport, deoarece un copil se urcase pe acoperişul acesteia. Acesta este 
unul din motivele pentru care am amenjat locul de joacă unde a fost Miţu Chiţu. Ne preocupăm să le creăm 
locuri de joacă şi de aceea am început amenajarea parcului în zona „gropă”. În Consiliul de administraţie colegii 
noştri pot propune directorului liceului cele solicitate de dvs. Dl.Nică nu lasă copiii nesupravegheaţi.” 

Dl.Nică:”Situaţia este destul de delicată. Dacă îi laşi nesupravegheaţi şi se întâmplă un accident, eşti 
direct răspunzător ca director de unitate şcolară. Dacă nu se întâmplă nimic este foarte bine. Şi la Şcoala 
Constantin Brâncoveanu este poarta deschisă atâta timp cât există personal didactic sau nedidactic în şcoală. 



Când îngrijitoarea pleacă acasă îl pun să încuie poarta deoarece nu avem grup sanitar exterior şi copiii nu 
locuiesc ca la bloc să mergă acasă, la noi ei locuiesc pe Plaiului, Lazului şi atunci ei au acces numai cât timp 
este personal în şcoală. Mai mult de atât nu am putut face.” 

Dl.Voicu:”Sume pentru capturare câini comunitari – 30.000 lei şi achiziţionare două motocositoare în 
sumă de 5.800 lei. Sunt mândru că fac parte din consiliul local şi că am putut aproba şi realiza ceva în piaţă 
pentru cetăţenii acestui oraş.” 

Dl.Primar:”Avem o problemă cu capturarea câinilor comunitari la nivel naţional. Ştiţi că expiră contractul 
şi firma respectivă nu ne-a solicitat niciun ban? Cumpărăm două motocositoare să putem rezolva problema din 
oraş.” 

Dra.preşedintă supune la vot amendamentul formulat de dna.Grădinaru, respectiv să se suplimenteze 
cu 5000 lei suma de la grădiniţa Valea Târsei: S-a votat în unanimitate; 

Dra.preşedintă supune la vot amendamentul formulat de dl.Brotoiu, respectiv să se retragă suma de 
10.000 lei de la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”: 1 vot pentru (dl.Brotoiu) şi 11 abţineri. 

Comisia buget finanţe a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul diverse. 
Dl.Toader aduce la cunoştinţă membrilor Consiliului local şi dlui.primar că în zona în care locuieşte s-au 

înmulţit vulpile şi le produce mari pagube. În zona străzii Poieniţei a crescut lăstărişul până la Hofigal. Există o 
posibilitate să putem captura aceste vulpi?  

Dl.Primar:”Trebuie să solicitaţi Direcţiei de Mediu Prahova.” 
Dl.Toader:” Solicită de asemenea, toaletarea copacilor în zona în care se termină strada Libertăţii şi 

începe str.23 August, deoarece când plouă şi bate vântul se produce scurt-circuit.” 
Dl.Toader:”Am aflat de la cineva foarte bine conturat în societatea românească că o persoană care este 

informată înseamnă că ştie ceva. Persoanele neinformate sunt cele care citesc ziarul. Aţi analizat Legea 
salarizării? Stimaţi colegi, avem o obligaţie foarte dificilă. Trebuie să fie cu aprobarea Consiliului local a fiecărei 
persoane. Când o facem?” 

Dna.secretar:”În şedinţa ordinară. Se vor aproba coeficienţii pentru fiecare funcţie în parte.” 
Dl.Toader:”Mă bucur că este personal bine pregătit în primărie şi poate să se supere doamna fostă 

secretar Moldoveanu pe mine, am doi colegi şi prieteni la Câmpina care nu au ştiut de această treabă. Această 
ordonanţa de Guvern cu voucherele pentru ceea ce înseamnă tichetele de vacanţă. La alin.(5) prevede că se 
dau o singură dată în perioada 1 iulie 2017 - 30 decembrie 2018.” 

Dl.Nică:”Vă mulţumesc că aţi acceptat prezenţa mea într-o şedinţă extraordinară şi am regăsit 
atmosfera pe care eu o ştiam în Consiliul Local Breaza. Totodată vă adresez salutul meu, deoarece la începutul 
şedinţei nu eraţi toţi prezenţi. A trecut un an de când am fost ultima dată în această sală şi recunosc faptul că 
am intrat cu o oarecare emoţie, deoarece ani de zile am fost în Consiliul local Breaza. Am lucrat şi am reţinut din 
aceste şedinţe ale consiliului numai momentele plăcute. Că au fost şi momente mai neplăcute, mai tensionate 
este şi normal să se întâmple aşa şi acum după un an am regăsit aceeaşi atmosferă plăcută a Consiliului local.  

Un al doilea aspect pe care vreau să-l discut în această şedinţă, este hotărârea nr.102 adoptată de 
dvs.în şedinţa din data de 29.06.2017, pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor exercitării prerogativelor dreptului de administrare asupra bunurilor proprietatea oraşului Breaza, de 
către titularii dreptului de administrare anexă la HCL nr.79/30.08.2012.  

1. Iniţial această hotărâre a fost iniţiată în anul 2008, cu scopul de a feri  
unităţile şcolare de a avea probleme cu licitaţiile. Având în vedere faptul că unităţile şcolare nu au specialişti pe 
partea aceasta de investiţii, de lucrări şi atunci pentru a feri unităţile şcolare de probleme şi insomnii am spus că 
acestea să se desfăşoare prin Consiliul local. Hotărârea pe care aţi dat-o luna trecută am înţeles-o, probabil din 
lipsa de personal a compartimentului respectiv aţi dat unele lucrări către administrator. Cu totul de acord, însă 
asupra unui punct nu sunt de acord cu dvs. La pct. 23.1.  Lucrările executate potrivit pct.19.1. se vor recepţiona 
cu proces-verbal de calitate şi termene de garanţie de o comisie constituită la nivelul autorităţilor publice locale, 
din care vor face parte: un reprezentant al Compartimentului Achiziţii şi Investiţii Publice, 1 reprezentant al 
Biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 1 reprezentant al Serviciului Financiar-Contabil, 2 consilieri locali şi 
2 reprezentanţi ai unităţii de învăţământ. 

La pct. 19.2. Lucrările curente referitoare la bunurile proprietate publică ale oraşului Breaza, date în 
administrare, precum şi alte servicii se aprobă de titularii dreptului de administrare.” 



Prin urmare, recepţia investiţiilor, recepţia lucrărilor se face tot de către şcoală. Aici este problema mea. 
Nu avem specialişti pentru a face recepţia lucrării şi ajungem la problema pe care dl.consilier Cîrtoaje a ridicat-o. 
Calitatea lucrărilor fiindcă aceste lucrări pot avea nişte vicii ascunse. Eu profesor de chimie, celălalt de română 
şi contabila nu ne dăm seama de aceste vicii ascunse şi venim şi vă spunem că ne trebuie din nou bani. La 
acest punct aş vrea ca dvs.să mai reflectaţi şi cel puţin la recepţie să ne ajutaţi cu specialiştii dvs. pentru că sunt 
la acest punct, vreau să vă informez că la Şcoala Brâncoveanu avem lucrare din mandatul anterior realizată în 
decembrie, care se dorea să primească pe ea vreo 600 mii lei care nu s-au acordat nici astăzi pentru că eu nu 
am semnat. Primarul de la acea dată şi inginerul din primărie dl.Savu au semnat, dar eu nu am semnat ca 
beneficiar. Acolo era vizibil, terenul acela ţine apă şi nu voi semna până ce nu se îndreaptă. 

2. Prezenţa mea aici este şi în calitate de consilier judeţean. Vreau să  
ştiţi că de la preluarea mandatului de consilier judeţean am făcut lobby pentru oraşul meu, într-un mod discret şi 
eficient. Chiar şi la rectificarea următoare care va fi pe 19 iulie, nu vă ascund faptul că am discutat cu domnul 
preşedinte al Consiliului judeţean că şi Breaza are o mulţime de lucruri de făcut şi trebuie să primească bani. 
Fac lobby şi pentru alte localităţi, dar cel mai important este oraşul Breaza. Consiliul judeţean pentru mine este o 
nouă experienţă, este o localitate mai mare, cu mai multe probleme şi am constatat o receptivitate a Consiliului 
judeţean la problemele localităţilor şi de asemenea, un consens al tuturor consilierilor judeţeni când sunt 
probleme ale comunităţilor. Am participat acum două săptămâni la Festivalul Carpato-Dunărean din Germania, o 
acţiune reuşită a Consiliului Judeţean. Delegaţia a fost condusă de cei doi vicepreşedinţi dna.Sfârloagă Ludmila 
şi dl.Pătraşcu Vasile, au fost consilieri judeţeni de la toate formaţiunile politice. A fost o activitate susţinută de 
toţi, o reuşită şi acolo m-a surprins plăcut când am văzut-o pe dna.Goran cu ia de Breaza, avea un stand acolo. 
Cred că de fiecare dată când se fac astfel de acţiuni Breaza ar trebui să fie prezentă. 

Vă mulţumesc pentru faptul că aţi avut răbdare să mă ascultaţi şi cu mare plăcere am să mai vin în 
Consiliul Local Breaza. 

Dl.Primar:”Domnule director să ştiţi că nici noi nu avem specialişti în cadrul primăriei şi legea achiziţiilor 
publice prevede că atunci când nu există specialişti, achizitorul are posibilitatea să ia din societatea civilă 
oameni pregătiţi în domeniul respectiv. Din acest motiv eu îl iau pe dl.Bogdan Gabriel la licitaţiile publice, 
deoarece a venit cu mare plăcere. 

Dra.preşedintă:”Vă mulţumim domnule director pentru faptul că ne-aţi onorat cu prezenţa şi întotdeauna 
este nevoie de un om cu experienţa dvs şi vă mai aşteptăm oricând doriţi să ne vizitaţi.” 

Dna.Grădinaru:”Domnule director vreau să vă consultaţi cu un specialist să veniţi cu un referat cu suma 
care vă trebuie pentru centrala termică, deoarece consider că suma alocată nu este suficientă. Nu vreau să vină 
iarna să ne găsească în imposibilitatea de a avea bani şi de a rezolva problema.” 

Dl.Nică:”Cei doi consilieri locali care fac parte din consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale 
Constantin Brâncoveanu, respectiv dna.Duţoiu Tonioara şi dl.Tudor Florian sunt prezenţi la toate şedinţele şi 
înţeleg că aduc mesajul nostru la dvs. Le mulţumesc pe această cale.” 

Dl.Toader:”Relaţia dintre mine şi dl.consilier judeţean Nică este de ani de zile una foarte bună. Nu am 
avut treabă cu partidele. Mâine este ziua Franţei. Aştept de la dvs.pe data de 20 iulie 2017, de Sf.Ilie, după 
şedinţa Consiliului judeţean, personal vă voi da un telefon să ne spuneţi ce sumă aţi obţinut pentru oraşul 
Breaza. 

Dra.preşedintă declară şedinţa închisă, având în vedere faptul că nu au mai existat interpelări. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
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