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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 9 ianuarie 2018, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă extraordinară a 
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.2/05.01.2018 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 Breaza – 
dra.Bran Alexandra- Lăcrămioara, secretarul oraşului – dna.Cătălina Goran, Şef Serviciu APL - dna.Toader 
Geanina şi consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga. 

Dna.preşedintă declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului local de astăzi 9 ianuarie 2018. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 15 consilieri, din totalul de 17 (lipsesc: 

dna.Anton Mădălina şi dl.Postelnicu Ovidiu). 
La şedinţă participă şi angajaţi ai Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza. 
Doamna preşedintă anunţă că peste ordinea de zi mai avem un proiect de hotărâre şi solicită acordul 

consiliului pentru introducerea acestuia în proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate. 
Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate sub următoarea formă.  

1.Proiect de hotărâre  pentru modificarea şi completarea HCL nr. 110/2017 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului 
Breaza şi serviciilor publice din subordine; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
2. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 109/2008 privind reglementarea modalităţii de utilizare a Sălii 
de sport din oraşul Breaza, modificată şi completată; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 61/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2018; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza. 
4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de 
funcţionare pe anul 2017; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza. 
 Dna.preşedintă:”Cu permisiunea dvs. o să dau mai întâi cuvântul reprezentanţilor Centrului Cultural „Ion 
Manolescu” Breaza. Sunteţi de acord? S-a răspuns afirmativ din partea membrilor consiliului local prezenţi. Are 
cuvântul dl.Cazan Alexandru-managerul acestei instituţii.” 
 Dl.Cazan Alexandru:”Mulţumesc dna.preşedintă. De 15 ani obişnuim ca activitatea noastră să înceapă cu 
distribuirea acestui calendar pentru anul în care ne-am înscris de fiecare dată, am stabilit să continuăm tradiţia şi 
să facem şi anul acesta la fel. Vreau să vă mulţumesc pentru faptul că ne-aţi sprijinit să putem face acest lucru 
prin finanţarea dvs.şi prin faptul că toate propunerile noastre au avut girul şi aprobarea Consiliului de 
administraţie. Aş vrea să spun că nu sunt cuvinte gratuite cele pe care le-am folosit anterior, ele fac parte dintr-un 
set de urări de la începutul fiecărui an, cu care toţi suntem obişnuit, l-am primit şi l-am dat mai departe celor 
dragi. Expresia este una potrivită şi în cazul dvs., pentru că fără dvs.noi instituţia nu am putea face ceea ce am 
realizat până în prezent. Ştiţi cu toţii că înainte de Anul nou am avut o prezentare la emisiunea lui Măruţă cu 
Ansambrul Calabreaza printr-un mod de selectare a ansamblului nostru, vreau să vă informez că suntem calificaţi 
într-o etapă superioară a acestui concurs „Duelul ansamblurilor” şi propun ca anumite obligaţii din partea noastră 
a instituţiei, dar de ce nu din partea întregii localităţi care au participat la anterioara prezentare cu ceea ce 
înseamnă tradiţie, gospodărie, meşteşugare şi alte obiceiuri ale brezenilor. În data de 15.01.2018, începând cu 
ora 11:00 vom avea o echipă de filmare în oraşul Breaza care va realiza un reportaj în scopul de a prezenta 
activitatea oraşului nostru, mai întâi culturală, dar şi cele conexe care ne fac cinste prin tradiţia şi prin 
preocupările noastre. La repetiţia pe care o vom avea începând cu ora 15:00 în rotonda primăriei, dar şi în 
amfiteatru, vor fi prezenţi peste 70 de dansatori de la centrele de dans: sportiv, popular ansamblul de juniori, dar 
şi ansamblul de seniori împreună cu Orchestra Populară a Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploieşti care ne 



este partener în această activitate de promovare a folclorului. În aceeaşi zi vom face filmări la o stână cu 
preocupări obişnuite într-o zi de muncă, la o casă care pregăteşte mâncare tradiţională, avem în atenţie pe 
dl.Conderman care poate să facă promovare oraşului prin sportul pe care îl practică, iar toţi cei care vor fi filmaţi 
vor face referire la Ansamblul Calabreaza (printr-o formă de urare de succes sau ceva referitor la acest lucru). 
Vom filma în Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” şi în Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” care sunt considerate puncte 
de sprijin ale activităţii noastre şi locurile de unde noi ne selectăm dansatorii pentru Ansamblul Calabreaza. După 
ce vom realiza acest reportaj, ne vom prezenta pe data de 23 ianuarie la Bucureşti într-o confruntare cu 
Ansamblul Soleştenilor din comuna Soleşti, judeţul Vaslui. Dacă şi dvs.ne uraţi succes sunt convins că-l vom 
avea şi am credinţa că o să câştigăm şi această etapă. Mă bucur că am putut să vă fac această prezentare la 
început de an şi ne bucurăm că am început anul cu dreptul pentru civilie sau cu stângul pentru armată. Avem o 
variantă cu piciorul drept şi una cu stângul. Ce mă duce cu gândul la piciorul stâng pentru militărie, dar de fapt cu 
stângul pentru ceea ce ne frământă în acest moment sunt salariile de încadrare vis a vis de legea salarizării şi de 
o interpretare permisivă din ambele laturi. Faptul că s-a decis printr-o hotărâre a comisiilor juridice din cadrul 
primăriei, avem rugămintea să ne permiteţi să ne spunem punctul de vedere în ceea ce am considerat noi 
necesar că ar înclina şi către o variantă să o numim cu dreptul pentru civilie. Faţă de acest lucru vă rog să-mi 
permiteţi să dau cuvântul contabilei, deoarece este în măsură să vă explice acest lucru. Vă mulţumesc.” 
 Dna.Grozea:”Nu ştiu dacă acesta a fost spiritul legii salarizării, fac menţiunea că în alte Consilii orăşeneşti, 
judeţene au găsit pârghii sau motivaţii, astfel încât să poată mări salariile celor de la cultură şi sport. Toate 
adresele pe care noi le-am tramsmis către Consiliul local şi juriştii din primărie s-au lovit de un „nu” categoric unul 
după altul şi nici măcar ultima Ordonanţă de Urgenţă nr.91/08.12.2017. Cu două minute înainte de şedinţă am 
primit un alt răspuns care din păcate nu ne favorizează. Nu pot să cred că un salariu de încadrare de 1600 lei unde 
iei 1200 lei retribuţie netă pentru un contabil care răspunde civil, material şi penal este ce s-a vrut prin această lege 
a salarizării. Creşterea de 25% aplicabilă cu 01.01.2018 nu ne aduce niciun spor la salariu ci doar acoperă 
modificările din Codul fiscal cu privire la trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, deci practic nu este o 
mărire. Colegii mei au interpretat anumite prevederi din lege într-un mod care ne-ar fi avantajat s-au ne-ar fi 
îndreptăţit să beneficiem de aceste drepturi salariale şi anume: art.13 din OUG nr.91/2017 care modifică art.39 din 
legea salarizării prevede:”  (1)  Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-
încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv 
pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare 
pentru funcţii similare din cadrul instituţiei/autorităţii publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituţiile 
subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată. 
  Noi dacă am făcut referire la acest articol, răspunsul pe care l-am primit spune că se face referire la 
personalul nou încadrat sau promovat şi nu este incident situaţiei noastre. Noi ne considerăm personal încadrat.” 

Dl.Cojocaru Mihai:”acest articol prevede că: „Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, 
pentru personalul nou-încadrat, (din punctul meu de vedere este o enumerare) pentru personalul numit/încadrat în 
aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în 
grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare din cadrul 
instituţiei/autorităţii publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în 
care nu există o funcţie similară în plată. 

La alin.3 spune: „(3)  În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se înţelege acea 
instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi 
cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite.” 

Prima întrebare este dacă noi suntem consideraţi instituţie publică şi doi, dacă suntem instituţie publică 
de ce nu beneficiem de prevederile alin.1?” 

Dna.Dumitrescu:”Suntem serviciu public în subordinea primăriei? Conform Legii nr.215/2001 la art.36, alin. 
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 
    a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: 
    1. educaţia; 
    2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a 
altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 
    3. sănătatea; 
    4. cultura; 
    5. tineretul; 
    6. sportul; 



    7. ordinea publică; 
    8. situaţiile de urgenţă; 
    9. protecţia şi refacerea mediului; 
    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, 
grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale... ş.a.m.d.” 

Dl.Primar:”Explicaţia este următoare: dacă la nivelul primăriei aveam angajat un contabil pe o funcţie 
contractuală, atunci puteam să asimilăm şi să aliniem salariul contabilului de la Centrul cultural la această funcţie 
din cadrul primăriei. La Centrul Cultural „Ion Manolescu” Breaza la acest moment nu avem funcţii similare cu cele 
din cadrul primăriei. Mai mult, în primărie avem funcţionari publici, iar în cadrul centrului cultural sunt referenţi. La 
noi in instituţie există referenţi, dar sunt funcţii publice.” 

Dna.Grădinaru:”Avem funcţii contractuale de conducere şi funcţii contractuale de execuţie. La punctul 
B.funcţii contractuale de execuţie sunt: referenți, inspector, arhivar, refrent casier, gradul IA. Dacă ei sunt referenți 
...” 

Dl.Primar:”Nu, nu înţelegeţi, noi în instituţie...” 
Dna.Grădinaru:”Este funcţie similară la contractuali.” 
Dna.Grozea:”Vă contrazic aveţi în instituţie referenţi contractuali.” 
Dl.Primar:”Doamna Grădinaru, la noi referenţii sunt funcţionari publici.” 
Dna.Grădinaru:”Ce scrie acolo, scrie contractual?.” 
Dl.Primar:”Asimilăm o funcţie contractuală la o funcţie contractuală de la noi din instituţie. Nu avem nicio 

persoană angajată.” 
 Dna.secretar:”Avem, dar este post vacant.” 

Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate (min.19:56); 
Dl.Primar:”Funcţie existentă în organigrama primăriei. Ce îmi arată dna.Grădinaru este grila de salarizare, 

nu organigrama.” 
Dl.Cazan:”Dar Ungureanu de la ISU pe ce post este angajat?” 
Dl.Primar:”Nu ştiu.” 
Dna.secretar:”Tehnician PSI.” 
Dl.Meseşeanu:”Să verificăm în organigramă.” 
Dna.Grozea:”Scrie în hotărârea de consiliu de majorare a salariilor din vară.” 
Dl.Primar:”Trebuie să ne uităm în statul de funcţii. Tabelul acesta de mărire a salariilor este cel din lege. 

Ce spune în lege este faptul că asimilăm ca şi angajat din instituţia noastră. Ordonatorul de credite este la centrul 
Cultural, dacă salariaţii nu sunt mulţumiţi să-l acţioneze în instanţă. Doamna contabil ar trebui să-i explice 
dumneaei dlui.manager ce trebuie să facă. Sunt fosrte supărat că din cauza dumneaei era să nu luăm salariile, nici 
noi, nici spitalul, nici şcoala şi nici asociaţia sportivă.” 

Dl.Cîrtoaje:”Nu se paote schimba încadrarea?” 
Dl.Primar:”Când se va schimba încadrarea va fi altă discuţie. Aici va fi treaba Consiliului de administraţie, a 

managerului instituţie, vor veni cu organigrama şi va fi aprobată de consiliu.” 
Dl.Cîrtoaje:”Nici contabilul nu poate fi asimilat?” 
Dl.Primar:”Nici, deoarece noi avem contabili pe funcţii publice.” 
Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate (min.24:20); 
Dl.Primar:”Până în 2022 nu mai vorbim de creşteri salariale. Dvs.în fiecare an, primiţi câte 25% până în 

2022. Cu excepţia ca din doi în doi ani sau la sfârşitul anului s-ar putea să se mărească salariul minim şi atunci va 
creşte şi punctul, coeficientul de încadrare.” 

Dl.Toader:”Domnu primar, din partea Asociaţiei Sportive Orăşeneşti Tricolorul Breaza, am solicitat de la 
Ministerul muncii un punct de vedere, iar răspunsul este următorul:”...personalul prevăzut la art.11 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv din cadrul familiei ocupaţionale 
„Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consiliile locale şi din serviciile publice din 
subordinea acestora, salarizarea se face, începând cu luna iulie 2017, potrivit prevederilor art.38 alin.2 lit.b) din 
legea cadru.” 

Dl.Primar:”Familia ocupaţională din cadrul primăriilor, se referă la noi.” 
Dl.Toader:”Am înţeles, nu se poate face asimilarea.” 
Dl.primar:”Exact.” 
Dl.Toader:”Potrivit Legii nr.215/2001,  Centrul cultural şi Clubul sportiv sunt servicii publice sau nu?” 
Dl.Primar:”Nu. Sunt instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local.” 



Dl.Toader:”Art.36 din Legea nr.153/2017 prevede următoarele: „ordonatorul de credite terţiar poate face 
reîncadrarea personalului fără să se supună regulilor stabilite prin ceea ce înseamnă...” 

Dl.Primar:”Ce a spus şi dl.Cazan, că modifică organigrama şi vine cu o nouă încadrare.” 
Dl.Toader:”Cu ce dată se poate face reîncadrarea.” 
Dl.Primar:”Începând de luna viitoare. Dacă veniţi cu un astfel de proiect, măriţi-vă bugetul cu cantitatea de 

bani care doriţi să o daţi.” 
Dl.Toader:”Nu mărim bugetul, deocamdată venim cu propunerile.” 
Dl.Primar:”Săptămâna aceasta o să afişăm bgetul şi o să spuneţi, „dl.primar nu ne ajung banii.” 
Dl.Toader:”Ba da, nouă ne ajung.” 
Dl.Primar:”Gândiţi-vă cât va însemna o creştere, cu condiţia numărului de persoane. La primărie, am 

proces cu anumiţi angajaţi la Tribunalul din Craiova, pentru că au extins familia ocupaţională la nivelul întregii ţări. 
De exemplu:cum este dna.contabilă de la Centrul cultural, l-a dat în judecată pe dl.manager pentru salariu, 
deoarece un angajat de la Baia Mare are salariul mai mare. Extinzând familia ocupaţională, a câştigat procesul şi a 
aliniat salariul la salariul celui de la Baia Mare. Câţiva salariaţi din instituţia noastră au câştigat, alţii nu.” 

Dl.Cojocaru:”Dacă îmi permiteţi, tot nu am înţeles termenul. Refacem organigrama, va fi altă încadrare, 
începând cu ce dată? Există o lege de încadrare care spune începutul anului 2018, cum să o facem peste două 
luni?” 

 Dl.Primar:”Ordonatorul de credite este obligat ca până la 31 decembrie să facă negocieri cu sindicatele, 
astfel încât, începând cu încadrarea din 1 ianuarie, salariul din ianuarie să nu fie mai mic decât cel din decembrie. 
Acolo nu spune ca salariul sa fie de 3.000 lei sau de 7000 lei, sau încadrarea să fie în februarie, martie, aprilie. Aţi 
înţeles?” 

Dl.Cojocaru:”Acolo era vorba de CAS.” 
Dl.Primar:”Adică cum CAS?” 
Dl.Cojocaru:”Asta însemna să nu fie mai mică la trecerea în plată a angajatului de la angajator.” 
Dl.Primar:”Această creştere de 25%, ce aprobăm noi astăzi şi pe care l-aţi negociat dvs.cu sindicatul...” 
Dna.Grozea:”Cu tot respectul, mă scuzaţi, nu-l avem negociat cu niciun sindicat. Noi îl avem conform legii.” 
Dl.Primar:”Doamnă, citiţi legea. Acolo scrie clar, în situaţia în care nu sunt reprezentaţi de sindicat, 

negociază reprezentanţii salariaţilor. Aveţi o creştere de 9%, negociată putea să fie doar cât e. ” 
Dna.Grozea:”Păi nu putea, că legea spune, că începând cu 1 ianuarie 2018, la salariul aflat în plată la 

31.12.2017 se adaugă 25%. Nu am câştigat nimic.” 
Dl.Primar:”Se acordă 25% dacă sunt bani şi dacă angajatorul are bugetul aprobat.” 
Dl.Cazan N:”A înţeles cineva ceva, că eu nu am înţeles nimic?” 
Reprezentaţii Centrului cultural se retrag din sala de şedinţă şi dna.preşedintă solicită să se treacă la 

discutarea proiectelor de pe ordinea de zi. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  pentru modificarea şi completarea HCL nr. 
110/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi serviciilor publice din subordine. 

Dra.Viceprimar:”Avem raport de specialitate din partea Serviciului Financiar contabil?” 
Dna.preşedintă:”Da, avem raport de specialitate favorabil.” 
Dna.Grădinaru:”Dorim o copie a acestui raport, deoarece nu ştim dacă avem sau nu bani. Acest proiect 

este legal, este trecerea contribuţiilor de la angajat la angajator, indiferent că este primăria, eu sunt foarte supărată 
pe aceşti răspândaci, care tot caută să influenţeze cetăţeanul că noi mărim salariul primarului, că luăm 10% din 
indemnizaţia acestuia. Am făcut toate calculele, grilele care sunt aici respectă prevederile legii, în care salariul 
minim este de 1.900 lei, se aplică coeficienţii şi nu facem nimănui  nimic şi nu ne-am vândut cu nimic la nimeni. În 
şedinţa din data de 22 decembrie am fost foarte supărată, de tot ce a apărut pe facebook, în care se spune că noi 
consilierii ne vindem pentru o masă. Nu am luat nimic de la nimeni şi consider că sunt în stare, dacă nu am bani 
să-mi cumpăr mâncare beau un pahar de apă, mănânc o bucată de pâine şi m-am culcat, dar nu m-am vândut 
pentru nicio masă la nimeni. Asta a fost aşa, că ne vindem pentru o masă, că luăm 200 lei de vot pentru proiecte. 
Mai presus de toate vă spun că pe data de 19.12.2017, am fost sunată şi întrebată dacă avem bani de protocol la 
consiliu. Am spus: de ce mă întrebi pe mine? Ar trebui să ştii mai bine. A spus: „nu măi, dar mesele pe care le 
faceţi din banii cui sunt?” Care mese?” 

Dl.Oprescu:”Socializarea.” 
Dna.Grădinaru:”Nu am participat la nicio socializare, am problemele mele şi nu vreau să fiu acuzată de 

absolut nimic. Pe banii mei îmi rezolv absolut tot şi niciun coleg de-al meu nu vreau să fie acuzat de ceva. Atâta 
timp cât noi consilierii locali nu am băgat mâna în buzunarul nimănui, nu vreau să mai apară astfel de lucruri pe 



facebook. Mi-am promis mie personal că dacă mai văd o astfel de ştire pe facebook fac plângere penală. Nu ştiu 
dacă colegii mei sunt de acord cu mine, dar suntem oameni integrii şi nu vreau să planeze asupra noastră astfel de 
acuzaţii. Proiectul este legal, nu facem niciun fel de ilegalitate, salariile sunt astea care sunt. ”  
 Dl.Primar:”Cresc impozitele şi dările către stat cu 45%, adică jumătate din salariile pe care le luaţi acum 
vor merge la stat. Aţi înţeles? Să se termine cu poveştile că în primărie sunt salarii mari.” 
 Dra.Viceprimar:”Nu se modifică niciun coeficient, se aplică numai acea creştere salarială de 25%.” 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre:S-a votat în unanimitate. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 109/2008 
privind reglementarea modalităţii de utilizare a Sălii de sport din oraşul Breaza, modificată şi completată; 

Dra.Viceprimar:”Sunt de acord cu modificarea intervenită, aş dori să fac un amendament...” 
Dl.Primar:”Şcoala de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina a solicitat închirierea sălii de sport, iar noi în 

vechea hotărâre nu aveam stipulat acest lucru, adică pentru instituţii publice.” 
Dra.Viceprimar:”Amendamentul meu viza să nu fie disturbată activitatea sălii de sport, să nu îngreunăm 

activitatea elevilor ori programul actual ar trebui menţionat undeva acest lucru.” 
Dna.secretar:”Avem această prevedere în hotărârea iniţială.” 
 Dra.Viceprimar:”O să cădem în extrema cealaltă şi vor veni profesorii şi vor spune că nu-şi pot desfăşura 

orele de sport. Am făcut această precizare pentru a nu se crea un precedent, iar mai multe instituţii să folosească 
sala de sport mai des decât elevii.” 

Dl.Bercăroiu C:”Este un caz excepţional, Şcoala de poliţie „Vasile Lascăr” din municipiul Câmpina  
organizează examen de admitere şi au foarte mulţi candidaţi. Nu dispun de resursele de infrastructură pentru a 
putea organiza admiterea şi ca atare s-au făcut solicitări la Liceul Nicolae Grigorescu, la Colegiul Tehnic 
Energetic, la Şcoala Centrală din Câmpina şi la noi la Breaza pentru a putea desfăşura probele eliminatorii de 
educaţie fizică. Cât se vor desfăşura aceste probe sportive clar se va perturba programul de educaţie fizică din 
şcolile respective, dar asta va dura numai o săptămână. Este o situaţie specială. În hotărârea adoptată în anul 
2009 s-au reglementat foarte clar condiţiile pentru închirierea sălii de sport.” 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre:S-a votat în unanimitate. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 
61/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018; 

Dna.preşedintă:”Dacă cineva doreşte să se înscrie la cuvânt.” 
Dna.Grădinaru:”Este potrivit legii.” 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre:S-a votat în unanimitate. 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului local, a deficitului secţiunii de funcţionare pe anul 2017; 

Dna.Grădinaru:”Conform prevederilor legale, în fiecare an până la data de 09.01. trebuie adoptată HCL 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de funcţionare pe anul 2017. Este 
prevedere legală, anuală, dacă vă amintiţi şi anul trecut am dat această hotărâre.” 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre:S-a votat în unanimitate. 

Dna.preşedintă declară închisă şedinţa extraordinară, de astăzi 09.01.2018. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
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