Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza,
desfăşurată în data de 29 iunie 2017 cu unanimitate de voturi (15 voturi).
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 9 iunie 2017, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă extraordinară a
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.416/07.06.2017 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.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 14 consilieri, din totalul de 17
(lipsesc: Anton Madalina, Bercăroiu Cătălin şi Neguţescu Evelina).
Preşedinte de şedinţă este dra.Viceprimar Alexandra-Lăcrămioara Bran.
Dra.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 9 iunie 2017.
Dra.Viceprimar:”Înainte de a supune la vot ordinea de zi, sunteţi de acord să-i dăm cuvântul
dlui.Cazan Alexandru, managerul Centrului Cultural „Ion Manolescu”, care doreşte să ne spună
câteva cuvinte?”
Membrii Consiliului local prezenţi la această şedinţă au fost de acord.
Dl.Cazan:”În calendarul nostru există pentru data de 24 iunie aprobat programul de sărbătoare a
iei româneşti. Dacă vă amintiţi, în anul trecut, chiar în ziua respectivă dvs.v-aţi început mandatul de
consilieri locali cu o sărbătoare. Avem ocazia să sărbătorim un an de la această investire şi vă
propun să fiţi de acord ca în zilele de 23-25 iunie să organizăm activitatea.”
Dl.Brotoiu:”Puteţi fi mai explicit? Ce înseamnă spaţiu? Pe mine mă interesa spaţiul.”
Dl.Cazan:”Aceleaşi spaţiu ca şi anul trecut, cel rezervat întotdeauna pentru astfel de spectacole,
aici în faţa primăriei.”
Dl.Postelnicu:”Câţi comercianţi estimaţi să fie anul acesta?”
Dl.Cazan:”Solicitarea şi proiectul nostru este de 20 de comercianţi.”
Dra.Viceprimar:”Ar trebui să vedem mai întâi dacă este posibil.”
Dl.Voicu:”Acest eveniment ar trebui mediatizat şi spus cetăţenilor.”
Dl.Primar:”În aceea perioadă, nefiind constituit noul Consiliu local şi în lipsa primarului
(Bălăşescu), eu am semnat toate documentele. Acum fiind constituit consiliul local, dvs.trebuie să
votaţi dacă sunteţi de acord cu acest eveniment. Actele vor fi semnate tot de mine, numai că
dvs.trebuie să mă împuterniciţi.”
Dl.Brotoiu:”Nu mi se pare o idee rea, doar că ar trebui să găsim şi modalitatea legală. Cred că
trebuie încheiat un contract.”
Dna.Grădinaru:”Cine face contractul?”
Dl.Cazan:”Organizatorul şi primarul.”
Dna.Grădinaru:”Centrul Cultural este proprietarul spaţiului pe care doriţi să-l închiriaţi?
Dl.Cazan:”Nu. Consiliul local.”
Dna.Grădinaru:”Consiliul local nu are personalitate juridică. Dacă se încheie un contract acesta
trebuie să fie cu oraşul, iar în contract se va stipula „cu titlu gratuit”. Contractul este acordul de
voinţă dintre două părţi. Dacă-l dau cu titlu oneros este contra cost, dacă este cu titlu gratuit este
fără bani. Aceste lucruri trebuiesc aduse la cunoştinţă, să nu mai avem surpriza ca la concursul de
tunsul mioarelor, cum a spus cineva „javrelor, am venit să văd cum cheltuiţi banii primăriei. Noroc

că dl.primar a luat cuvântul şi a spus ce trebuia spus şi anume că a fost organizat numai din
sponsorizări.”
Dra.Viceprimar:”Trebuie să dăm răspunsul în acest moment ? Aş vrea să ne gândim şi să găsim
o metodă legală.”
Dl.Primar:”Supuneţi la vot dacă Consiliul local este de acord cu acest eveniment şi după aceea
să împuterniciţi primarul.”
Dra.Viceprimar:”Să găsim modalitatea legală şi după aceea să-l împuternicim pe primar.”
Supunem la vot propunerea dlui.Cazan, prin care Consiliul Local Breaza să fie de acord cu
organizarea acestei activităţi pe data de 23-25 iunie 2017: s-a votat în unanimitate.
Supunem la vot împuternicirea domnului primar de a semna printr-o metodă legală actele
premergătoare organizării acestui eveniment: s-a votat în unanimitate.
Dna.Duţoiu:”Am organizat acţiunea pe data de 1 iunie 2017 şi vreau să mulţumesc pe această
cale dlui. primar şi dlui.Cazan pentru sprijinul acordat.”
Dna.Grădinaru:”Pentru că dl.Cazan este aici aş dori să-i adresez o întrebare: Se organizează
Festivalul Calabreaza?”
Dl.Cazan:”Da.”
Dna.Grădinaru:”Trebuie făcute toate demersurile să-l sprijinim.”
Dl.Cazan:”În perioada 23-30 iulie voi fi plecat la un Festival Internaţional de Folclor, voi veni
de acolo cu 4 ţări participante şi vă pot spune că lucrurile sunt deja pornite. Vă mulţumesc că mi-aţi
dat acceptul pentru organizarea acestui eveniment şi vă aştept cu drag.”
Dl.Primar:”Oricine are iniţiativă îi acordăm sprijinul. Până acum orice iniţiativă a consilierilor a
fost pusă în practică. Că am fost sau nu prezenţi tot ce s-a organizat în oraş a fost frumos şi a ieşit
bine. Mă bucură faptul că totul se organizează cu sprijinul consiliului local şi nu sunt implicate
partidele politice.”
Dl.Brotoiu:”Mulţumesc dlui.primar pentru sprijin, activităţile de 1 şi 2 iunie s-au desfăşurat în
bune condiţii, a fost o idee foarte bună. Vreau să atrag atenţia Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, cu
privire la faptul că s-a organizat acel spectacol şi noi Consiliul local nu am fost invitaţi.”
Dra.Viceprimar:”Am văzut o invitaţie pe facebook unde scria în colaborare cu Primăria şi
Consiliul Local Breaza. În colaborare înseamnă că şi noi am fost organizatori. Într-adevăr nici eu nu
am primit invitaţie şi nici colegii mei, ceea ce nu este normal şi nici la activitatea de 1 iunie nu am
participat. Mă întreb care este formula oficială? Nu se poate ca pe viitor, invitaţiile la evenimente
ori acţiuni să fie depuse la registratură sau la consilierul juridic din cadrul consiliului şi acesta să se
ocupe de întreaga procedură?”
Dl.Primar:”După cum aţi observat, eu la ultima şedinţă de consiliu vă reamintesc ce activităţi
avem. Ce a organizat liceul am fost foarte supărat şi asta s-a datorat modului de organizare. Am fost
implicaţi noi ca şi consiliu cu numele, dar dumnealor au făcut ce au vrut. M-am simţit în plus. I-a
venit rău unei fetiţe aici în primărie şi au sunat la 112. De 1 şi 2 iunie am chemat salvarea,
pompierii. I-am transmis doamnei director că data viitoare nu mai implicăm primăria şi consiliul
local dacă nu este bine organizat. Doamna organizatoare nu a specificat că este implicat şi consiliul
local şi asta m-a deranjat foarte tare.”
Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate sub următoarea formă.
1.Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 79/29.05.2017 privind aprobarea contului
de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza pentru anul financiar 2016;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 109/2016 privind aprobarea înfiinţării şi
marcării unor trasee de cicloturism de rang local, tip circuit Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza.
Se trece la primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.
79/29.05.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza pentru
anul financiar 2016;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;

Dna.Grădinaru:”În hotărâre scrie anexa 3, iar pe anexă scrie 15. Vreau să fac următoare
precizare: iniţial am înţeles că şedinţa era programată pentru data de 8 iunie. Fiind anunţaţi în
ultimul moment era posibil să nu putem veni. Ca să venim suntem plătiţi pentru 3 şedinţe.”
Dna.secretar:”Este anexa 15 din darea de seamă.”
Dl.Primar:”Acest proiect era urgent.”
Dra.Viceprimar face precizarea că proiectul de hotărâre este însoţit de rapoartele
compartimentelor de specialitate, de avizul secretarului şi solicită avizul comisiilor de specialitate.
Acesta este favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
109/2016 privind aprobarea înfiinţării şi marcării unor trasee de cicloturism de rang local, tip circuit
Breaza;
Dl.Brotoiu:”Consiliul local a aprobat cumva sume cu această destinaţie?”
Dra.Viceprimar:”Scrie şi în raportul de specialitate.”
Se dă citire raportului de specialitate întocmit de dna. Sichim Elena - Şef Serviciu FinanciarContabil.
Dl.Cîrtoaje:”Estimaţi numărul de participanţi?”
Dna.Niţă:”Estimăm undeva la 200 de participanţi. Anul trecut au fost 150, dar a fost prima
ediţie.”
Dl.Cîrtoaje:”Oferiţi diplome la toţi participanţii?”
Dna.Niţă:”Şi anul trecut am oferit diplome la toţi participanţii, am avut şi tombolă.”
Dl.Brotoiu:”Anul trecut am fost şi eu acolo, dar nu am auzit nimic de consiliu local. Aceeaşi
problemă care se întâmplă cum şi cu Liceul teoretic „Aurel Vlaicu.”
Dna.Niţă:”Cred că nu aţi auzit bine. A fost menţionat Consiliul Local şi aţi primit şi invitaţii
în acest sens.”
Dl.Toader:”Premiile pentru concursul de abilităţi sunt suportate din sponsorizări. Cui
acordaţi premiile?”
Dna.Niţă:”Celor care vor câştiga concursul de abilităţi. Vom stabili dacă vom acorda 3 sau 5
premii. Vreau ca acestea să aibă legătură cu turismul, ca să-l promovăm. De exemplu: intrarea
gratuită la piscină, lecţii de călărie, lecţii de golf.”
Dl.Cîrtoaje:”La necesarul din bugetul local aţi prevăzut 750 lei pentru zmee şi 1200 lei
pentru buffere.”
Dna.Niţă:”Bufferele sunt burlanele acelea care le punem la gât, dar şi pe cap.”
Dl.Cîrtoaje:”Le veţi oferi fiecărui participant?”
Dna.Niţă:”Da. În prima zi avem zmeele, iar a doua zi vom oferi bufferele personalizate cu
oraşul Breaza.”
Dl.Primar:”Nu o să dau bani publici pentru zmee şi buffere. Când o să vină Curtea de
conturi o să dăm explicaţii pentru fiecare leu în parte.”
Dna.Niţă:”Am vorbit cu Ileana şi a spus că este ok.”
Dl.Primar:”Să vă dea Ileana, eu nu semnez. O să spunem la cetăţeni că nu avem bani pentru
reparaţiile străzilor, dar cumpărăm zmee şi buffere. V-am spus să eliminaţi zmeele şi bufferele, dar
văd că dvs.insistaţi să le păstraţi.”
Dna.Niţă:”Nu am unde să merg să mai cer.”
Dl.primar:”Nu am spus să mergeţi să cereţi. Consiliul Local sprijină cu bani, dar pentru
lucruri normale, nu zmee şi buffere.”
Dna.Niţă:”Un spectacol cu zmee o să fie foarte frumos sus pe Turbatu.”
Dl.Primar:”Vă rog să consemnaţi că nu sunt de acord ca acestea să fie achiziţionate din bani
publici.”
Dna.Niţă:”Atunci veniţi cu o soluţie.”
Dl.Primar:”Putem să luăm insigne cu Breaza.”
Dna.Niţă:”Acolo o să fie un spectacol, văd că nu înţelegeţi ideea.”

Dna.Grădinaru:”Nu cred că aţi asistat la un control al Curtii de conturi, să vezi cum îţi ia
fiecare document cu fiecare justificare. Recunosc, sunt frumoase zmeele, dar să faci acele buffere şi
zmee, cum faci achiziţia?”
Dna.Niţă:”Pe SEAP.”
Dna.Grădinaru:”Nu avem străzi, nu avem apă trasă pe străzi, vă daţi seama ce ar spune
populaţia? Cu 250 de lei prind 200 de diplome, de 1 iunie dl.Cazan a făcut diplomele şi au fost
foarte frumnoase. Mai sunt 300 lei la alte cheltuieli. Ce implică aceste alte cheltuieli? Să dai 2.200
lei pe zmee şi buffere nu mi se pare normal. Îl felicit pe dl.Dragoş Bercăroiu care a organizat un
concurs foarte frumos în parcul oraşului şi nu a cerut nici bani. Doamna director, în momentul în
care conduceţi o instituţie nu trebuie să vină nimeni cu soluţii. Vin aici la şeful meu direct cu o
soluţie viabilă, pe hârtie cu ce trebuie să cheltuiesc. De ce nu aţi luat în calcul Centrul cultural
pentru diplome? Banii alocaţi la turism să-i calculăm pentru promovarea oraşului.”
Dl.Bercăroiu D:”Aţi încercat să găsiţi sponsori?”
Dna.Niţă:”Am fost la Mega Image, la Decathlon pentru rachete de badminton, arcuri,
discuri, dar încă nu am primit niciun răspuns. O să fie un spectacol foarte frumos, nu sunt bani
aruncaţi şi aşa se face promovarea.”
Dl.Brotoiu:”Mi se pare o idee foarte bună, numai că şi eu am organizat foarte multe
evenimente cu bicicleta cu bani privaţi, nimic public. Instituţiile statului au fost partenere numai în
asigurarea circulaţiei, sprijin medical, etc. Decât să acordăm noi această sumă din buget, cred că ar
fi bine să-i luăm de la sponsori.”
Dra.Viceprimar:”Anul trecut doamna director s-a ocupat şi a căutat sponsorizări din câte îmi
amintesc şi cu o zi sau două înainte de eveniment nu ştia dacă acesta va avea loc tocmai pentru că
nu avea banii necesari. Cred că de aici a venit ideea de a îmbunătăţi puţin proiectul de hotărâre şi o
parte din bani să fie şi din bugetul local. Acum, nu s-a luat în calcul ce sumă şi pe ce se vor cheltui
aceşti bani.”
Dl.Primar propune doamnei director să participe marţi 13 iunie la şedinţa comisiei de
învăţământ, cultură, turism...şi împreună cu membrii comisiei să stabilească pe ce vor fi cheltuiţi
aceşti bani.
Dra.Viceprimar solicită avizul comisiilor de specialitate, acesta fiind favorabil.
Întrucât nu mai sunt discuţii pe marginea acestui proiect, dra.preşedinte supune la vot
proiectul de hotărâre: 13 pentru şi o abţinere (dl.Brotoiu C.).
Dra.Viceprimar întreabă dacă se mai înscrie cineva la cuvânt şi având în vedere că nu au mai
fost solicitări în acest sens declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului local din data de 9
iunie 2017.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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