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Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza, 
desfăşurată în data de 31 mai 2018 cu 12 voturi şi 2 abţineri. 

 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

PROCES-VERBAL 
 
Încheiat astăzi 26 aprilie 2018, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă ordinară a 

Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.139/20.04.2018 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, Secretarul oraşului 
Breaza – dna.Maria-Cătălina Goran, Consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga și 
Șef Serviciu APL - dna.Geanina Toader. 

Dna.preşedintă declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi  26 aprilie 2018. 
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 14 consilieri, din totalul de 

17, lipsesc: dl.Bogdan Gabriel, dna.Duţoiu Tonioara şi dl.Vintiloiu Alexandru. 
Dra.viceprimar a anunţat că întârzie. 
La şedinţa Consiliului Local Breaza participă şi cetăţeni ai oraşului. 
Doamna președintă anunță că a fost sunată de dl.Vintiloiu Alexandru, care a informat-o s-ar 

putea să întârzie la ședința de consiliu, deoarece participă la alegerile de la Federal COOP, 
dra.viceprimar întârzie și dânsa, dl.Bogdan Gabriel a anunțat de la ședința  de comisii că astăzi nu 
poate participa, iar dna.Tonioara Duțoiu este plecată din localitate. Au dat telefon și s-au învoit. 

Dna.Grădinaru:”Înainte de a da citire, vă informez că mai avem patru proiecte peste ordinea 
de zi și vreau să vă transmit solicitarea și invitația tuturor consilierilor locali, domnului primar și 
drei.viceprimar (vă rog să îi transmite-ți), mâine la ora 11,00, Centrul cultural ”Ion Manolescu” știți 
că avem premierea veteranilor de război (la nivelul orașului mai sunt trei veterani de război în 
viață), doi vor putea veni, unul în lipsă deoarece nu se mai poate deplasa. Totodată am 
rugămintea și adresez invitația celor prezenți în sală și în special dlui.colonel Oprescu, cadru 
militar, poate puteți să ne onorați mâine la ora 11,00 cu prezența în aula primăriei.” 

Dl.Oprescu:”Vă promit.” 
Dna.Grădinaru:”Mulțumim mult. Am comunicat că mai avem 4 proiecte peste ordinea de zi și 

înainte de a supune la vot ordinea de zi, dau cuvântul dnei.secretar pentru a supune la vot 
procesele-verbale.” 

Dna.secretar:”Procesele-verbale nu au fost transmise spre însușire consilierilor locali, fapt 
pentru care vă solicit să le supunem spre aprobare luna viitoare.” 

Dna.Grădinaru:”Procesul-verbal de la ședința ordinară din 29 martie 2018, așa cum a propus 
și dra.viceprimar, deoarece are un volum foarte mare, fiind consemnate toate interpelările care au 
avut loc, îl vom supune aprobării în ședința din luna mai. Tot în luna mai vom supune la vot și 
procesul-verbal din data de 18 aprilie 2018.” 

Dra.viceprimar întârzie, participând de la dezbaterea proiectului aflat pe ordinea de zi la 
poziţia 10.  

Dna.președintă dă citire celor 4 proiecte care vor fi introduse pe ordinea de zi: 
Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate în următoarea formă. 
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1.Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019;  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului 
Breaza la trimestrul I al anului financiar 2018;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei privind delegarea prin concesiune 

a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în oraşul Breaza;  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren proprietate privată a 
oraşului Breaza, situat în Breaza, str. Surdeşti, fn, cu nr. cadastral 29671, intravilan şi a 
documentaţiei de dezmembrare; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
5.Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren situat în Breaza, str. Viitorului, fn, 

proprietate privată a oraşului Breaza; 
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexelor la Regulamentul privind 
reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul 
oraşului Breaza, aflate în domeniul privat al localităţii, aprobat prin HCL nr.26/28.02.2018. 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
7. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.88//27.06.2013 privind aprobarea 

cuantumului chiriilor percepute pentru folosirea terenurilor proprietate privată a oraşului Breaza 
închiriate în baza HCL nr.117/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
8.Proiect de hotărâre  privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiştilor-fâneţe 

proprietate privată a oraşului Breaza  
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de investiţii pe anul 2018 în cadrul 
sistemului de alimentare cu apă al oraşului Breaza, care se vor realiza cu finanţare  din fonduri 
proprii ale operatorului/Fond IID; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 

impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500 % şi a criteriilor de încadrare a 
imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite; 

Iniţiatori: membrii Consiliului Local Breaza 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reparaţie str.Republicii, de la Pod peste Vâlcelul Câmpului până la intersecţia cu str. Armoniei, 
oraş Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
12. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului dedicat 

Centenarului Marii Uniri – Centrul European al Iei, în oraşul Breaza 
Iniţiator: Alexandra-Lăcrămioara Bran, Viceprimarul oraşului Breaza; 
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13.Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;  
Prezintă: Goga Elena, consilier juridic; 

14. Întrebări şi interpelări. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019. 

Dna.președintă dă citire proiectului de hotărâre. 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil. 

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 privind aprobarea contului de 

execuţie al bugetului local al oraşului Breaza la trimestrul I al anului financiar 2018. 
Dna.președintă precizează că proiectul de hotărâre este însoțit de expunerea de motive, 

raportul de specialitate și avizul de legalitate al secretarului orașului Breaza. 
Dna.Grădinaru:”Am solicitat să ne prezinte încasările, nu cum sunt prezentate în contul de 

execuție, ci numai încasările din prevederile la trimestrul I. Mi-a fost prezentată situația, o să verific 
să văd cât nu s-a încasat din ceea ce era prevăzut la trim.I.” 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
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 privind aprobarea documentaţiei  

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

Dna.Grădinaru:”Prevederile legale ne impun să avem organizat serviciu sau să îl  
concesionăm. Din discuțiile de la comisii am constatat că pentru primărie este o cheltuială foarte 
mare, nu avem identificat nici teren, trebuie relizate construcții pentru animale, trebuie angajate 
persoane de specialitate, medici veterinari, asistenți, îngrijitori, motiv pentru care s-a hotărât 
concesionarea serviciului către asociații sau fundații, deoarece așa prevede legea. Trebuia să 
constituim o comisie pentru verificarea documentelor necesare concesionării și a fost desemnat 
din partea consilierilor locali, dl. Postelnicu Vasile-Ovidiu.” 

Este supusă la vot propunerea ca dl.Postelnicu să facă parte din această comisie: s-a votat în 
unanimitate. 
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerea aprobată: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării 

unui teren proprietate privată a oraşului Breaza, situat în Breaza, str. Surdeşti, fn, cu nr. cadastral 
29671, intravilan şi a documentaţiei de dezmembrare; 

Dna.Grădinaru:”Știu că la comisii am solicitat prezența dlui.Radu Gheorghe.” 
Dl.Bercăroiu D:”M-a sunat mai devreme și a spus că o să vină.” 
Dna.președintă dă citire proiectului de hotărâre.” Consider că acest teren fiind câștigat în urma 

licitației și plătindu-l, adevărul este că a stăpânit 198 mp și nu 130 cât a fost în urma licitației, iar ca 
să poată intra în posesia acestuia trebuie realizată dezmembrarea și să-l punem în legalitate. 
Până la urmă nu este vina dumnealui, ci a instituției publice.” 

Dl.Cîrtoaje:”Este și vina dumnealui, deoarece nu mi se pare corect ca după 14 ani să fi 
proprietarul unui teren pe care l-ai folosit și abia acum să-ți întocmești acte de proprietate.” 

Dna.Anton:”Da, dar l-a plătit.” 
Dna.Grădinaru:”Domnu consilier, consider că nu toată lumea este insistentă și la un moment 

dat oamenilor simpli nu le convine să fie purtați pe drumuri...” 
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Dl.Butmălai:”Bună ziua. Putem participa și noi la ședință?” 
Dna.Grădinaru:”Da, luați loc. .. nu toată lumea este insistentă și când vezi că trebuie întocmit 

cadastrul și alte documente, mai și uiți. Sunt oameni cu diverse probleme, dar consider că atâta 
timp cât a câștigat la licitație acest teren, cât la plătit, a plătit și cadastrul, normal este să se facă 
toate demersurile din partea instituției pentru întocmirea documentelor necesare. La comisii au 
existat abțineri din partea dvs., a drei viceprimar și a dlui.Postelnicu. dacă dvs.considerați că este 
corect ca un om care și-a plătit bunul respectiv și să nu poată să fie proprietar...” 

Dl.Toader:”Am următoarea întrebare, neprezentându-se dl.Radu, din anul în care l-a dobândit, 
fiind 198 mp și nu 130 mp, dacă cumpără diferența de 68 mp plătește din urmă?” 

Dna.secretar:”Impozitul sau contravaloarea terenului?” 
Dl.Toader:”Contravaloarea suprafeței de 68 mp.” 
Dna.secretar:”Poți să-i ceri o lipsă de folosință pentru ultimii 3 ani.” 
Dl.Bercăroiu D:”Domnule colonel, știți unde este acest teren? Pe o gârlă, nu este îngrădit.” 
Dna.Anton:”Nu putem să-i imputăm faptul că s-a folosit de 198 mp, deoarece nu sunt 

îngrădiți.” 
Dna.secretar:”Dvs.spuneți să-i cumpere pe toți?” 
Dl.Toader:”Da.” 
Dna.secretar:”O să-i facem act de vânzare cumpărare pe 130 mp atât cât a plătit și pentru 

care a licitat.” 
A venit dl.Radu Gheorghe. 
Dl.Radu:”Cine este dl.Cîrtoaje? Poftiți actele.” 
Dl.Cîrtoaje: ”Vreau să vă întreb de ce nu ați încheiat actul de vânzare cumpărare în urmă cu 

14 ani când ați câștigat terenul?” 
Dl.Radu:”eu am plătit.” 
Dl.Cîrtoaje: ”Știu, dvs.sunteți proprietar, atât am întrebat de ce nu s-au întocmit actele la 

vremea respectivă?” 
Dna.Goga:”Domnu consilier, an de an dl.Radu a venit în primărie și a întrebat ce trebuie să 

facă să-și reglementeze această situație.” 
Dl.Bercăroiu D:”Domnu Radu, aveți intenția să cumpărați și suprafața de teren rămasă, 

respectiv 68 mp?” 
Dl.Radu:”Da.” 
Dl.Radu:”Nu este vina mea că nu s-a încheiat actul, eu am plătit taxe și impozite pentru acest 

teren.” 
Comisiile de specialitate ale consiliului local: 
- buget finanțe: marți au fost 2 voturi pentru și 3 abțineri; 
- juridic: favorabil cu o abținere dra.viceprimar; 
- urbanism: 4 pentru și 3 abțineri,  dl.Cîrtoaje, dra.viceprimar și dl.Postelnicu; 
- învățământ: o abținere;  
- agricultura: favorabil. 
Dl.Cîrtoaje:”Vreau să clarific situația, marți nu am înțeles și nu am știut că în fiecare an a venit  

dl.Radu să rezolve problema actelor, ... 
Dna.Goga:”Domnu Cîrtoaje, marți când dvs.ați discutat acest proiect de hotărâre, nu am fost 

prezentă și nu am putut să vă informez, deoarece redactam la procesul-verbal de la ședința din 
data de 29 martie 2018.” 
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Dl.Cîrtoaje:”Aceasta a fost întrebarea mea de marți, dacă dl.Radu timp de 14 ani a fost 
preocupat să întocmească aceste acte. Astăzi am aflat că s-a preocupat de acest lucru și sunt de 
acord cu proiectul de hotărâre.” 

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 închirierea unui teren 

situat în Breaza, str. Viitorului, fn, proprietate privată a oraşului Breaza; 
Dna.Neguţescu Evelina precizează că nu participă la vot. 
Dna.președintă dă citire proiectului de hotărâre. 
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu o 

abținere dra.viceprimar în comisiile din care face parte. 
În comisii s-a propus preţul de 0,01 lei/mp/lună; 
Această propunere s-a votat cu 12 voturi pentru şi dna.Neguţescu nu a participat la vot. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat: 12 voturi pentru şi 

dna.Neguţescu nu a participat la vot. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Anexelor la Regulamentul privind reglementarea organizării, administrării şi 
exploatării pajiştilor permanente din extravilanul oraşului Breaza, aflate în domeniul privat al 
localităţii, aprobat prin HCL nr.26/28.02.2018. 

Dl.consilier Bercăroiu Dragoș nu participă la vot. 
Dna.secretar:”Suprafața de 163,39 mp din anexa 1, coloana 3, era cuprinsă o suprafață de 

12.29, care apărea închiriată. Am constatat că această suprafață nu este închiriată, a fost dată 
pentru pășunat anul trecut. Din acest considerent a trebuit să modificăm pentru a avea o 
suprafață disponibilă și a fi repartizată crescătorilor de animale. Acest lucru s-a realizat prin 
proiectul propus. S-au făcut și propuneri de atribuire pentru suprafața respectivă.” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea HCL 

nr.88/27.06.2013 privind aprobarea cuantumului chiriilor percepute pentru folosirea terenurilor 
proprietate privată a oraşului Breaza închiriate în baza HCL nr.117/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Dna.secretar:”Pentru terenurile închiriate în baza hotărârii nr.117/2007 nu era stabilită chiria 
pentru categoria pășune. Cu ocazia prelungirii contractelor, am constatat că nu avem chirie pentru 
această categorie și atunci am completat HCL nr.88/27.06.2013, care stabilea ultimile prețuri la 
chirii. Este același preț pentru fâneață și pășune.” 

Dna.Grădinaru:”Până la 3000 mp să fie 0,01 și ce depășește 3000 mp să fie 0,02.” 
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 aprobarea închirierii 

prin atribuire directă a pajiştilor-fâneţe proprietate privată a oraşului Breaza; 
Dl.Bercăroiu Dragoş precizează că nu participă la vot. 
Dna.președintă dă citire proiectului de hotărâre. 
Dna.secretar:”Trebuie să adăugăm la alin.(2) de la art.1, conform anexei 1, deoarece în 

această anexă sunt prevăzute și suprafețele și  chiriile. 
Dl.Toader:”Nu avem raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului.” 
Dna.Grădinaru:”Este raport favorabil și se găsește la dosarul de ședință.” 
Dna.Toader Geanina dă citire raportului de specialitate. 
Dl.Munteanu:”La acest proiect comisia agricola propune următoarele amendamente: 
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- Punctul 15 din anexa la proiectul de hotărâre se modifică: suprafaţa închiriată este de 
13,29 ha, valoarea chiriei – 1329 lei; 

- Punctul 30 din anexa la proiectul de hotărâre se modifică: suprafaţa închiriată este de 3 ha, 
valoarea chiriei – 300 lei; 

- Punctul 35 din anexa la proiectul de hotărâre se modifică: suprafaţa închiriată este de 2 ha, 
valoarea chiriei – 200 lei; 

- După punctul 37 se introduce un nou punct 38: Dumitraşcu Tamara suprafaţa închiriată 
este de 5 ha, valoarea chiriei – 500 lei; 

- Punctele 38 şi 39 din anexa vor deveni 39 şi 40, în urma introducerii poziţiei 38 – 
Dumitraşcu Tamara. 

Sunt supuse la vot amendamentele formulate de dl.Munteanu Ion: 12 voturi pentru şi  
Dl.Bercăroiu Dragoş nu participă la vot. 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu o 
abținere din partea drei.viceprimar  în comisiile din care face parte și dl.Bercăroiu D. nu participă la 
vot.  

Este supus la vot proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru şi Dl.Bercăroiu Dragoş nu  
participă la vot. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de 
investiţii pe anul 2018 în cadrul sistemului de alimentare cu apă al oraşului Breaza, care se vor 
realiza cu finanţare  din fonduri proprii ale operatorului/Fond IID; 

Dna.Grădinaru:”Sunt lucrări pe care le realizează SC Hidro Prahova SA.” 
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.  
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 stabilirea procedurii 

cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500 % 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite; 

Dna.Grădinaru:”Conform prevederilor Codului fiscal, toți cei care nu își îngrijesc clădirile și 
terenurile, se face o constatare, au un termen pentru reabilitare, îndatorire pe care dacă nu și-o 
îndeplinește se modifică impozitul cu majorare de până la 500%.”  

Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.  
În cadrul şedinţei, dna. secretar face următoarele propuneri pentru comisia mixtă: 
- Ţaga Dumitru, reprezentantul compartimentului urbanism; 
- Cojocaru Florentina, reprezentantul compartimentului ITL; 
- Pascal Andrei, reprezentantul Poliţiei locale; 
- Davidescu Loredana, reprezentantul compartimentului agricol; 
Dl.Toader propune ca din această comisie să facă parte şi dra.viceprimar.  
O parte din membrii consiliului local consideră că dra.viceprimar nu trebuie nominalizată în  

lipsă şi dna.președintă propune ca acest proiect să fie discutat și supus la vot când va fi prezentă 
şi dra.Bran Alexandra. 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţie str.Republicii, de la Pod peste Vâlcelul 
Câmpului până la intersecţia cu str. Armoniei, oraş Breaza; 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.  
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate. 
După aprobarea acestui proiect de hotărâre a venit dra.Viceprimar Bran Alexandra. 
Dna.Grădinaru:”Având în vedere că a venit și dra.viceprimar reluăm proiectul nr.10 privind  
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stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile 
neîngrijite cu până la 500 % şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite. 
Dra.viceprimar, au fost propuneri pentru dl.Țaga Dumitru de la urbanism, Cojocaru Florentina de la 
ITL, Pascal Andrei de la Poliţiei locale și Davidescu Loredana de la biroul agricol și dl.Toader a 
spus că normal ca inițiator de proiect și coordonator al Poliției locale să faceți parte și dvs.din 
această comisie. 

Dra.viceprimar:”Depinde cât timp presupune acest proiect, deoarece mai am alte două 
proiecte în desfășurare în perioada aceasta.” 

Dl.Toader:”Acest proiect presupune un an întreg”.  
Dra.viceprimar:”Aș dori să discut cu dl.primar înainte și după aceea să vă dau un răspuns ...” 
Dl.Toader:”Trebuie să votăm acest proiect.” 
Dra.viceprimar:”Da, propuneți dvs.pe cine doriți din partea consiliului și din partea aparatului 

de specialitate propune dl.primar.” 
Dna.Grădinaru:”Astăzi nu putem discuta proiectul. Faceți o propunere, ori primarul, ori 

dvs.sunteți forul de conducere al instituției.” 
Dna.secretar:”Ar trebui să mai propunem de la poliția locală pe cineva, pe dl.Marina?” 
Dl.Bercăroiu C:”Avem primar și viceprimar. Știu că primarul deleagă atribuții viceprimarului. 

Mai mult ați fost aleasă cu 13 voturi pentru...” 
Dra.viceprimar:”domnule consilier daţi-mi voie să vă spun ce atribuţii am.” 
Dl.Bercăroiu C:”Mă lăsați să vorbesc dra.viceprimar, că am o vârstă?” 
Dra.viceprimar:”Care sunt atribuțiile mele, că am atribuții doar pe Poliția locală în momentul de 

față. Atunci când dl.primar prin lege sau prin dispoziție îmi deleagă alte atribuții.”” 
Dl.Bercăroiu C:” Când ați fost propusă pentru funcția de viceprimar, ați avut 13 voturi pentru și 

ați fost delegată să reprezentați Consiliul local. Nu puteți să faceți stânga când este vorba de 
atribuțiile pe care le aveți. Viceprimarul ce rol are în primărie? Nu vă supărați că vă spun...” 

Dra.viceprimar:” Domnule consilier, nu fac stânga şi vă rog frumos să aveţi grijă cum vorbiţi, în 
ceea ce mă privește, pentru că simt o lipsă de respect la adresa mea.” 

Dl.Bercăroiu C:”Păi ce am spus?” 
Dra.viceprimar:”ați spus că fac stânga, ...nu fac nici stânga și nu fac nici dreapta, merg drept 

înainte, am deja proiecte în derulare în perioada următoare, cel puţin pe următoarele 6 luni.” 
Dl.Bercăroiu C:”Am spus că la nivelul orașului Breaza se simte nevoia  și de viceprimar.” 
Dra.viceprimar:”Așa este.” 
Dl.Bercăroiu C:”Nu mă interesează ce probleme aveți dvs.cu primarul. Cred că ar trebui să 

aveți în vedere că prin Legea nr.215/2001 și prin fișa postului care vi se dă nu puteți fi numai cu 
poliția locală. Mi se pare absurd.” 

Dra.viceprimar:”Asta ar trebui să-i spuneți dlui.primar.” 
Dl.Bercăroiu C:”Nu este lipsă de respect. Lipsă de respect este dra.viceprimar când o 

persoană ... 
Dra.viceprimar:”Vă rog să nu ridicați tonul la mine, doamnă preşedintă, vă rog faceţi apel la 

Regulamentul Consiliului Local.” 
Dl.Bercăroiu C:”Ridic tonul că văd că mă acoperiți. Ați intrat peste mine în permanență. Am 

avut o poziție vis a vis de funcția de viceprimar.” 
Dl.Bercăroiu D:”Ați fost propusă în comisie, deoarece ați fost inițiatoarea acestui proiect.” 
Dra.viceprimar:”Și dvs.ați fost inițiator de proiect.” 
Dl.Bercăroiu D:”Propune-mă pe mine.” 
Dra.viceprimar.”Vă propun pe dvs.” 
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Dl.Bercăroiu D:”Bun, ok. Ce atâta, dar nu fac parte din aparatul primarului. Noi am propus și 
am votat consilierii.” 

Dna.Grădinaru:” În ședința de comisii de marți am stabilit, ca din partea Consiliului local să 
facă parte dl.Bogdan Gabriel, dl.Tudor Florin și supleant dl.Vintiloiu Alexandru. A rămas ca 
dl.primar să-și delege funcționarii din aparatul de specialitate. Consider că dra.viceprimar ar putea 
să facă parte din această comisie, deoarece viceprimarul trebuie să cunoască și anumite situații, 
chiar dacă vi s-a dat numai Poliția locală, ceea ce nu este corect. În Legea nr.215/2001 sunt 
prevăzute și alte sarcini pentru viceprimar. Prin acest proiect de hotărâre dra.viceprimar poate să 
mai aibă și  altă problemă pe care poate să o analizeze și să o ducă la îndeplinire. Acesta este 
motivul pentru care ați fost propusă de dl.consilier Toader. Dacă nu stabilim și o altă persoană, nu 
putem vota astăzi proiectul.” 

Dra.viceprimar:”Îl propun pe dl.Marina Iulian de la poliția locală, pentru că are atribuții pe 
mediu și este  competent în această direcție.” 

Dl.Toader:”Poate intra la membru supleant. În Legea nr.155 și în toate atribuțiile Poliției locale 
intră și inspectorul de mediu. Dacă intră inspectorul de mediu cu tot ce înseamnă aceste dezastre 
din localitate, nu puteți să fiți dvs.cea care îi coordonează?” 

A venit dl.primar. (00:56:39) 
Dra.viceprimar:”Să vedem ce spune și dl.primar.” 
Dl.Cîrtoaje:” Voiam să spun că dacă dl.primar nu a desemnat membrii comisiei, trebuia să 

amânăm proiectul și să-l discutăm la ședința viitoare. Ținând seama că dl.primar a venit, cred că 
poate să facă aceste propuneri și să supunem la vot proiectul.” 

Dna.președintă îl informează pe dl.primar cu privire la proiectul de hotărâre. 
Dra.viceprimar:”Delegați dvs.pe cine doriți. Le-am spus că în perioada următoare mă ocup de 

proiecte ce le am în desfășurare pe fonduri europene și cât timp necesită aceste proiecte cu 
centrul european al iei, proiectul cu parcul industrial – deplasări la ministere și mai am și un al 
treilea proiect în desfășurare pe care nu doresc să-l dezvălui acum. V-aș ruga să propuneți dvs.pe 
cine doriți.” 

Dl.primar propune ca din comisie să facă parte: 
- Bedreag Cristian-Ionuț, reprezentantul compartimentului urbanism; 
- Cojocaru Florentina, reprezentantul compartimentului ITL; 
- Pascal Andrei, reprezentantul Poliţiei locale; 
- Davidescu Loredana, reprezentantul compartimentului agricol; 
- Oancea Denisia, reprezentantul compartimentului venituri-executări; 
- Bogdan Gabriel, consilier local; 
- Tudor Florian, consilier local; 
Membrii supleanți: 
- Marina Iulian, poliția locală; 
- Vintiloiu Alexandru – consilier local. 
Dl.Primar:”Aș dori ca membrii acestei comisii să evalueze aceste clădiri și terenuri neîngrijite, 
cine este proprietarul, deoarece nu ar fi indicat ca o persoană cu un venit foarte mic să fie 
somată să execute anumite lucrări, iar veniturile să nu-i permită.  
Dna.președintă supune la vot componența comisiei: 13 voturi pentru și o abținere dl.Toader. 
- Este supusă la vot propunerea dlui.primar pentru membrii supleanți:  
- Marina Iulian, poliția locală; 
- Vintiloiu Alexandru – consilier local. S-a votat în unanimitate. 
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Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate: 13 voturi pentru și o 
abținere dl.Toader. 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea şi 
desfăşurarea evenimentului dedicat Centenarului Marii Uniri – Centrul European al Iei, în oraşul 
Breaza; 

Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.  
 
Dna.președintă dă citire proiectului de hotărâre și precizează că acesta este însoțit de 

expunerea de motive, de raportul de specialitate întocmit de dl.Cazan Alexandru și avizul favorabil 
al secretarului orașului. 

Dra.Viceprimar: ”Singurul amendament pe care doresc să-l fac la acest proiect, este de a 
schimba data din 27 mai 2018, pentru data de 24 iunie 2018. Având în vedere că aveam invitați de 
la Consiliul județean și de la minister, mi-au comunicat astăzi că au un eveniment major în 
străinătate și nu pot participa pe data de 27 mai la Breaza. Este foarte bine să-l putem muta pe 
data de 24 iunie, ca cei de la Ministerul Apărării să poată participa.” 

Este supus la vot amendamentul formulat de dra.viceprimar: 12 voturi pentru şi 2 abţineri 
(Bercăroiu Cătălin şi Toader Aurelian). 

Este supus la vot proiectul de hotărâre: 12 voturi pentru şi 2 abţineri (Bercăroiu Cătălin şi 
Bercăroiu Dragoş). 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Prezentare răspunsuri formulate la 
corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;  

- adresa nr.23/14.03.2018 – Ilie Georgeta; 
- adresa nr.25/16.03.2018 – SC Gemial K-Proconstruct SRL; 
- adresa nr.36/18.04.2018 – Piciorea Valerică. 
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Întrebări şi interpelări. 
Dl.Cîrtoaje:”Domnu Cazan, în momentul în care dra.viceprimar ne-a făcut prezentarea 

proiectului pe care l-am dezbătut mai devreme, a spus că dvs.ați renunțat la Festivalul 
Calabreaza. Întrebarea este, dacă ați renunțat și de ce ați renunțat?” 

Dl.Cazan:”  Eu nu am renunțat. Cînd am întocmit calendarul pe anul 2018, în luna decembrie 
2017,  nu știam ce buget voi avea anul acesta. Atunci când a venit bugetul și așa cum s-a stabilit 
și în 2017 că tot vom face, mi-am luat angajamentul că voi găsi o formulă. În 2017 a avut loc acest 
festival, iar formula de anul acesta ca să-l facem, este că dra.viceprimar mi-a promis că după ce 
se va organiza acest eveniment ne vom ocupa și de Festivalul Calabreaza.” 

Dra.viceprimar:”Nu am promis eu personal, dvs.faceți ce doriți..” 
Dl.Cazan:”Nu, nu așa a fost vorba.” 
Dra.viceprimar:”Atunci când s-a votat proiectul pentru Centrul Cultural ”Ion Manolescu” s-a 

votat o anumită sumă, aici în Consiliul local, cu toții. Toți au fost conștienți de ce votează și de 
suma care s-a trimis către Centrul Cultural. În momentul în care am vrut să fac acest eveniment  
dedicat Centenarului Marii Uniri – Centrul European al Iei, în oraşul Breaza, mi s-a răspus, inclusiv 
dvs. că nu avem bani pentru așa ceva. Pentru acest eveniment nu aveţi decât 20.000 lei, iar eu v-
am spus că voi încerca să aducem sponsorizări și voi face tot posibilul să aibă loc acest 
eveniment. Lucru pe care l-am și făcut. Când am fost întrebată de președintele de ședință acum 
două zile dacă avem suficienți bani pentru acest eveniment, le-am explicat colegilor mei, iar 
dna.președintă a întrebat dacă se va desfășura acest eveniment pe data de 24 iunie se mai ține 
Festivalul Calabreaza? Am răspuns că având în vedere suma alocată în bugetul centrului cultural, 
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ar fi aproape imposibil să se desfășoare si Festivalul Calabreaza. Atunci s-a propus să fiți invitat 
aici să raspundeţi domnilor consilieri dacă se mai organizează acest festival. Nu am stabilit eu să 
nu se mai facă Festivalul calabreaza. Nu s-a luat o hotărâre în acest sens.” 

Dl.Cazan:”Nu, dar nici eu.” 
Dra.viceprimar:” Şi dacă îmi amintesc, atunci când s-a votat bugetul s-a luat în calcul și 

varianta unei rectificări de buget, iar dacă ne permite legea Centrului cultural să-i mai fie alocați 
bani pe parcursul anului.” 

Dl.Cazan:”Mă bucur că se organizează acest eveniment în data de 24 iunie.  Așa cum probabil 
vă amintiți ”Ia de Breaza” din anii anteriori s-a desfășurat fără niciun ban. Un organizator de 
evenimente a adus aici două zile spectacol cu ce l-a interesat pe el și au fost probleme care nu au 
satisfăcut pe toată lumea. Nu ai bani, nu ai cum să organizezi un eveniment, dar acum dacă acest 
proiect se va pune în aplicare consider că va fi ceva frumos, dar vă promit că nu mă las, voi 
organiza și Festivalul Calabreaza.” 

Dl.primar:”Dvs.hotărâți în funcție de ce bani aveți. Consiliul local hotărăște și trebuie să știe că 
Festivalul Calabreaza a costat în jur de 80.000 lei. Dacă dvs.hotărâți ca acest festival să aibă loc 
în data de 15 august 2018, aveți dreptul ca la prima rectificare de buget din luna iulie să alocați 
suma respectivă. Luăm bani din altă parte și îi alocăm Centrului cultural. Mai avem de discutat  și 
ne gândim până atunci, nu ne grăbește nimeni. După primul trimestru vom face bilanțul, cât ne-am 
propus să cheltuim și cât să încasăm.” 

Dna.Grădinaru:”La ședința de comisii, am pus întrebarea în calitate de cetățean al orașului 
Breaza, ce se întâmplă cu acești bani care se iau de la centrul cultural. Dra.viceprimar este meritul 
dumneaei și este foarte bine că vrea să organizeze un asemenea eveniment, dar eu am pus 
întrebarea, cei 20.000 lei care se iau de la centrul cultural, cum se iau? S-a spus și nu cred că 
greșesc, că la următoarea rectificare se vor face realocări. Întrebarea mea era următoarea: nu fac 
străzi și fac rectificări pentru casa de cultură? Să nu uităm, pe 15 august, în fiecare an avem 
aniversarea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie, adică cei de la 1 septembrie anul 
trecut până la 31 august anul acesta. Eveniment care trebuie organizat. L-am început și nu este 
corect ca cei care nu au fost sărbătoriți anul trecut, să nu fie sărbătoriți și anul acesta. Acolo se 
presupune iarăși o anumită sumă de bani. Vin zilele orașului și nu vreau să mai fim puși în situația 
de anul trecut și să aud vociferări că am luat cei mai scumpi artiști. Erau alți impresari de la care 
se puteau lua cu o sumă puțin mai mică. Sunt pe principiul, un leu dacă l-am economisit este leul 
meu.” 

Dl.primar:”Pentru cine am luat artiști?” 
Dna.Grădinaru:”Pentru zilele orașului, cele două zile de spectacol.” 
Dl.primar:”Dna.Grădinaru, am organizat târgul de toamnă cu 70.000 lei, iar Calabreaza a fost 

80.000 lei, în condițiileîn care în alți ani târgul costa 150.000-200.000 lei.” 
Dna.Grădinaru:”Știți foare bine că v-am făcut calculul cât se câștigă din realocarea locurilor pe 

anumite categorii și pe toate cele. Numai că l-am întrebat pe dl.Cazan de acest Festival 
Calabreaza și dânsul nu cred că nu recunoaște răspunsul care mi l-a dat. A spus că acest festival 
poate fi făcut și pe plan național nu și internațional, ceea ce ar presupune costuri mai mici. Anul 
trecut au fost destule voci în oraș care au spus că ne ținem de spectacole în loc să reparăm 
străzile. Ați văzut și nu am să uit niciodată că și în Observatorul Prahovean a fost dată situația 
acelei doamne din Irimești, pe care au trebuit să o care pe targă, deoarece nu a putut să ajungă 
salvarea acolo. Să ne gândim să punem banii și să lăsăm rectificările, de unde-i dau atunci? Nu 
este normal ca în orașul nostru al iei, copiii noștri preșcolari și școlari care ne-au făcut fală peste 
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tot, să nu aibă costume. Este corect? Pentru acest lucru nu pot fi alocați bani? De mici dacă-i 
creștem ați văzut cum ne duc faima și ne mândrim cu ei.” 

Dl.primar intervine și solicită dnei.Grădinaru să noteze persoanele care doresc să pună 
întrebări membrilor consiliului. 

Dna.președintă face precizarea că se vor face înscrieri la cuvânt și toate întrebările care vor fi 
puse de cetățeni trebuie să aibă legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. 

Dl.Primar:”Îmi cer scuze că v-am întrerupt.” 
Dna.Grădinaru:”Voiam să spun un lucru, dar nu se merită să-l mai spun.” 
Dl.Primar:”Îmi cer scuze dacă v-am supărat.” 
Dna.Grădinaru:”Nu m-am supărat domnule primar, conduc o ședință și vă ascult cu plăcere.” 
Dl.primar:”Dvs.la început de an ați votat bugetul pentru Centrul cultural ”Ion Manolescu”. Ați 

votat la cheltuieli materiale, art.20.. suma de 465 mii lei pentru toate activitățile care se fac în 
decursul unui an. Noi am votat această sumă, în condițiile în care în decursul anului sau până la 
jumătatea anului se încasează s-au vom primi bani de la bugetul statului. Suma aceasta de 465 
mii lei nu i-am dat-o dlui.Cazan. Tot ce facem sunt cheltuieli de bun simț. Știți că bugetul pe anul 
acesta este văduvit de 120 miliarde din cauza greșelii făcute de Guvern. Au considerat că banii 
pentru alunecările de teren sunt în cont și sunt excedente. Până la vară când se va reveni cu o 
Hotărâre de Guvern și probabil ni se va da suma înapoi va trebui să cheltuim cu măsură, ceea ce 
am și făcut. Dl.Cazan are un buget limitat, nici pentru festivalul din toamnă nu avem bani, dar noi l-
am prevăzut. Ce facem mâine cu premierea veteranilor de război, sunt bani din sponsorizare. 
Pentru 50 dea ni de căsătorie tot din sponsorizări...” 

Dna.Grădinaru:”Pentru 50 de ani nu sunt bani din sponsorizări.” 
Dl.Primar:”Jumătate de sumă este potrivit HCL din sponsorizări. Pentru concursul din data de 

5 mai, tunsul mioarelor, la fel sunt sume din sponsorizări. Pentru proiectul inițiat de Alexandra, 
suma de 20.000 lei consider că nu este o sumă mare. Foare bine că se desfășoară în luna iunie. 
Dacă nu vom avea bani, sper să se dea o hotărâre de Guvern în iulie să avem să plătim acei bani. 
Una este când facem bugetul și trecem anumite sume și alta este când încasăm. Mai mult, știți că 
impozitul pe teren și clădire de anul acesta a fost mai mic, deci încasările sunt mai mici. Trebuie să 
cheltuim cu măsură, să facem ce este necesar pentru cetățeni. Vom face și cultură, educație, să 
avem bani de transport, gaze, lumină, apă, ce vom face mai departe cu festivalul vom discuta și în 
comisii, dacă avem bani îl vom organiza. Este bine că acest proiect a fost modificat și va avea loc 
când este și ”Ziua internațională a iei.” Am observat că ați votat și indicatorii economici de la străzi, 
nu avem toți banii, dar încet, încet până se va termina lucrarea vom face rost și de acești bani.” 

Dna.Grădinaru:”L-am sunat pe dl.Cazan, nu am făcut public acest lucru și l-am rugat dacă 
poate să plece la Lyon, să prezinte ia de Breaza. Spațiul de prezentare îl primea gratuit, prin 
intermediul drei.consul care este acolo și este fiica colegei mele de facultate. Dl.Cazan mi-a 
mulțumit, mi-a spus că nu se poate deplasa și a luat legătura cu dna.Anca Mănescu. Domnișoara 
a trimis la Lyon, a prezentat și nu m-am bătut cu pumnul în piept să spun că am făcut. Acesta a 
fost motivul pentru care am întrebat de bani, ținând seama de evenimentele care urmează. 
Domnul Cazan trebuie să înțeleagă că la rectificări nu poate să primească mulți bani, deaorece 
sunt și alte priorități, nu că aveam ceva împotriva proiectului.” 

Dra.viceprimar:”Așa cum și dvs.ați trimis ia de Breaza la Lyon, au mai fost câteva activități în 
străinătate, la Roma, Milano, peste câteva zile din nou la Roma. Aș vrea să vă spun că plecările 
mele în străinătate se fac pe cheltuiala mea (cazare, transport, masă), nu vreau să interpreteze 
cineva vreodată că mă deplasez din bugetul primăriei. Nu am adus la cunoștință până la acest 
moment, decât acum când aţi făcut-o şi dvs. şi pentru că am fost nevoită, deoarece este nevoie de 
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proiect de hotărâre pentru Centrul european al iei, dar ia de Breaza adevărată a mai fost 
promovată și merită să fie pusă în valoare, atât de mine, de dvs.și de fiecare dintre noi, că până la 
urmă, de la grădiniță purtăm costumul popular și până în ziua de azi toți promovăm într-o mai mică 
sau mai mare măsură  ia de Breaza.” 

Dna.Grădinaru:”Știm de prezentarea de la Milano, după deplasarea dvs. ne-ați prezentat un 
raport la comisii, în care ne-ați spus și de Centrul european al iei.” 

Dra.viceprimar:”Voi mai promova și peste câteva zile, vom avea un stand cu ia de Breaza,  cu 
pliante în limba italiană depre orașul Breaza și ia de Breaza, expoziție și lansarea practic a acestui 
centru european. Intenționăm să deschidem reprezentanță printr-un protocol cu ambasadele din 
fiecare capitală a țărilor europene.” 

Dl.Cîrtoaje:”Aș dori ca dl.primar să ne dea câteva informații cu proiectul Centrului cultural ”Ion 
Manolescu”, în ce stadiu suntem, iar a doua problemă aș dori să-i aduc la cunoștință că pe raza 
orașului Breaza, pe străzile care sunt deja asfaltate se execută lucrări de branșament. Consider că 
cei care strică asfaltul trebuie să-l aducă la forma inițială. Sunt zone în care s-au executat aceste 
branșamente și asfaltul nu a fost refăcut, exemplu este str.Armata Poporului.” 

Dl.primar:”Astăzi am întârziat la această ședință, deoarece am fost la Compania Națională de 
Investiții tocmai pentru ceea ce a sesizat și dl.Cîrtoaje, dar și pentru cele 55 de străzi începute de 
CNI și lăsate de izbeliște. Doar 15 străzi au ținut proba de presiune și 40 de străzi sunt lăsate în 
paragină. De doi ani se fac expertize tehnice pentru a licita o altă firmă și astăzi am depistat că de 
fapt ei au subcontractat unei alte firme. Le-am spus să repare cât mai urgent bulevardul și 
str.Națiunii, deoarece sunt cele mei distruse străzi din centrul orașului. Referitor la centrul cultural, 
doamna director de la CNI a spus că a dat ordin de reîncepere. Le-am spus să ne dea nouă bani 
și ne ocupăm noi, uitați-vă cum arată casa de cultură, nici împrejmuită nu este. Dacă intră un copil 
și cade de acolo, cine răspunde? Eu și dumnealor. Noi am predat CNI casa de cultură și 
amplasamentul.” 

Dna.Grădinaru:”Până la urmă ce se întâmplă cu centrul cultural?” 
Dl.Primar:”Au dat dispoziție de reîncepere a lucrărilor.” 
Dna.Grădinaru:”Am pus întrebarea, deoarece am auzit că trebuie să se facă o nouă 

expertizare a clădirii, pentru că toate zidurile lăsate pe perioada de iarnă nu ar mai avea structura 
de rezistență și nu ar mai corespunde.” 

Dl.Primar:”Le-au dat termen 4 luni. Cele 22 de străzi pe fonduri europene pe care se execută 
branșările sunt o mare problemă pentru oraș. Cetățenii care cumpără teren și își construiesc o 
casă pe acele străzi doresc să fie branșați la apă și canal. Legea spune că timp de 5 ani nu ai voie 
să intervi pe străzile respective, decât cu acordul celui care a executat lucrarea. Un cetățean și-a 
făcut casă pe strada Armata Poporului, s-a branșat la gaze și a solicitat firmei Cast să repare 
strada și reprezentanții acestei fieme și-a bătut joc de acest cetățean. Am dat amendă acestei 
persoane cu toate că dumnealui nu avea nicio vină. Așteaptă și dumnealui ca și noi să se refacă 
strada. Sunt 20 cm pe o lungime de 6 metrii, lucrare care ar dura  3 ore. Cei de la gaze pot 
interveni oricând la orice oră din zi și din noapte fără să ne anunțe.” 

Dl.Bercăroiu C:”Tot pe problema ridicată de dl.Cîrtoaje, pe strada Col.Popovici la intersecție cu 
str.Victoriei s-a săpat pe o suprafață de 20 mp și nu s-a mai refăcut. Tot pe Col.Popovici, în dreptul 
magazinului dlui.Cojocaru strada este distrusă și cred că cei de la fonduri europene trebuia să 
cheme firma respectivă pentru repararea străzii. Cred că Hidro Prahova și cei de la gaze ar trebui 
urmăriți și în momentul în care repară strada să fie făcută în prezența unui funcționar de la 
compartimentul urbanism. Sunt probleme cu asfaltul pe aceste străzi, acum vor trece cei 5 ani și 



13 
 

după aceea o să trebuiască să plătim noi. Propun ca cei de la urbanism și fonduri europene să 
meargă în teren să-i urmărească.” 

Dl.Primar:”Lucrările de canalizare realizate de firma spaniolă au avut defecte pe toate străzile. 
Din verificările efectuate de SC Hidro Peahova, lucrările de canalizare nu au ținut presiunea. Le-
am dat sarcină să le rezolve pe cele realizate prin proiectul PNDL. Pe strada Ocinei s-a spart 
strada, s-a refăcut, iar cele două canalizări de pe str.col.Popovici sunt paralele.” 

Domnul primar a precizat ce lucrări urmează a se executa pe raza orașului Breaza și ce 
nereguli au fost constatate pe străzile localității. 

Dl.Bercăroiu D:”La intrarea din str.Ocinei pe str.Col.Popovici, rigola carosată s-a spart și 
îmbinarea cu acea țeavă de scurgere care preia mai departe s-a distanțat și acolo sunt mașini 
care ...” 

Dl.Primar:”Trebuie să scoatem tubul și ră refacem rigola. La prima rectificare de buget să 
alocăm bani pentru refacerea acestei rigole.” 

Dl.Bercăroiu D:”Pe strada Drum Nou iluminatul public nu funcționează (în dreptul imobilului lui 
Jagă Ion din Valea Morii). 

Dl.Primar:”Acolo s-a montat o lampă nouă.” 
Dl.Bercăroiu D:”Este montată de un an și nu funcționează. Pe drumul spre cruce, pe 

str.Moldovei sunt foarte multe gunoaie. Din Ogradă vin mulți oameni care lucrează la ADP și ar 
putea să-i transmită dlui.Diaconu. Pe drumul spre Talea, în Vârful Pietriș până la stația de gaze, a 
fost în această iarnă o exploatare forestieră și nu se poate merge pe acel drum de pământ” 

Se poartă discuții care nu pot fi consemnate (01:45:10). 
Dl.primar:”Pădurile de pe raza orașului nu sunt ale noastre, sunt exploatate de firmele care le-

ați văzut la televizor. Liziera de pini de la Vârful Pietriș au împrejmuit-o cu sârmă ghimpată. La 
Comarnic își permit să taie pădurea și să le dea la cetățeni lemne, iar noi nu avem un metru de 
pădure, pentru că a fost dată Brâncovenilor. La Cruce, unde voiam să facem traseul turistic, toată 
pădurea a fost dată tot Brâncovenilor. Niciodată nu a fost a Brâncovenilor, pădurea a fost plantată 
de părinții mei și ai dvs. Aceste păduri au fost retrocedate moștenitorilor Brâncovenilor.” 

Dl.Bercăroiu D:”Pe str.Victoriei, în dreptul imobilului fam.Negotei  nu a fost astupată acea gura 
de canal, iar un copil al vecinilor mei a căzut acolo.” 

Dl.Primar:”Adresă către SC Hidro Prahova să refacă strada, să pună un capac.” 
Dl.Oprescu:”Am senzația că într-adevăr și nu numai senzația ci convingerea că respectați 

libera exprimare a cetățeanului. Domnule Richea, nu este prima dată când vă spun că mașina de 
pompieri este o crimă pentru brezeni. Ar trebui să vedeți ce se întâmplă la garajul acela, este al 
tuturor și al nimănui. Se fac curse pe familie. În altă ordine de idei vreau să o întreb pe 
dra.viceprimar, pentru că dânsa este inițiatoarea unei hotărâri privitoare la organizarea și 
funcționarea poliției locale a orașului nostru. În ce scop a fost dată această hotărâre?” 

Dra.viceprimar:”Vă referiți cumva la Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției 
locale? La ROF vă referiți?” 

Dra.viceprimar:” ROF se actualizează ori de câte ori se schimbă legea sau ori de câte ori apar 
modificări pentru regulamentul respectiv. Regulamentul nu a mai fost schimbat cred că de vreo 7 
ani.” 

Dl.Oprescu:”Nu mă interesează pe mine, discutăm despre drepturile fundamentale ale omului, 
pentru că vreau să văd modul de abordare a problemei.” 

Dra.viceprimar:”Spuneți ce vă deranjează în regulament?” 
Dl.Oprescu:”Vreau să-l văd.” 
Dra.viceprimar:”Acest regulament este public și a fost afișat și pe site-ul primăriei.”  



14 
 

Dl.Oprescu:”Site-ul primăriei este unul prăfuit, este o speculație, eu îl vreau să mă pot duce la 
contencios cu el și să vă demonstrez că atâta timp cât avem o Constituție nu aveți niciun succes. 
Într-o competiție cu mine sau cu oricare alt cetățean, dvs.nu aveți niciun spor în fața instanței.” 

Dra.viceprimar:”Noi avem obligația de a actualiza acest Regulament de organizare și 
funcționare al poliției locale.” 

Dl.Oprescu:”Depinde cum e făcut.” 
Dna.Grădinaru:”Domnișoara viceprimar, putem să-i punem la dispoziţie dlui.Oprescu un 

exemplar din acest regulament pe care l-am aprobat?” 
Dra.viceprimar:”Da.” 
Dna.Grădinaru:”Domnule Oprescu, dra.viceprimar o să vă puna la dispoziţie un exemplar al 

acestui regulament.” 
Dl.Oprescu:”Am impresia că este făcut cu dedicație. Atâta timp cât consiliul local este politic, 

ce caută poliția locală la un matru de mine pe holurile primăriei.” 
Dra.viceprimar:”Când s-a întâmplat acest lucru? În momentul în care s-a solicitat poliția locală 

într-o sală de ședință atunci intervine, dar deocamdată au stat la ușă. 
Dl.Dumitrașcu:”La mine este vechea problemă cu pajiștile. Dacă mi se permite și dacă este 

legal, aș dori să știu algoritmul după care s-au împărțit aceste pajiști. Ca să vă dau un exemplu, nu 
mi se pare corect ca o persoană care are cu 10% animale mai puține ca mine să aibă o pajiște mai 
mare ca a mea. Explicați-mi, poate nu sunt dotat intelectual și de aceea nu înțeleg. Cum s-au 
atribuit aceste suprafețe de pajiști?” 

Dna.Grădinaru:”Domnu Dumitrașcu, nu se pune problema de dotare intelectuală, fiecare 
suntem așa cum suntem, dacă ni se prezintă o documentație, o putem analiza și unde avem 
nelămuriri putem întreba. Consider că fiecare om trebuie să aibă o părere bună despre el. Din câte 
știm, a fost o comisie constituită din 2 consilieri locali și reprezentanți ai biroului agricol. Aș dori ca 
într-un timp cât se poate de scurt ca dl.Dumitrașcu să ia legătura cu dl.Munteanu sau cu 
dl.Vintiloiu care au făcut parte din comisie și să-i explicați toate prevederile legale din 
amenajamentul pastoral, din criteriile de acordare, astfel încât și domnul să se poată lămuri în 
această privință.” 

Dl.Dumitrașcu:”Poate domnii din comisie au greșit, nu-i controlează cineva?” 
Dna.Grădinaru:”Tot ce s-a stabilit în comisie a fost legal.” 
Dl.Dumitrașcu:”Nu contest că s-a făcut ilegal.” 
Dna.Grădinaru:”Din ce am înțeles de la dna.Geanina, deoarece dumneaei a lucrat la acest 

amenajament pastoral și la regulament, există o anumită încărcătură de animale pe suprafața de 
pajiște. Consider că cei doi consilieri vă pot lămuri cel mai bine.” 

Dl.Bercăroiu D:”Nu am făcut parte din această comisie, din ce știu dvs.ați avut intenția de a 
primi în Surdești. Fostele izlazuri, care acum au categoria de pajiști nu erau repartizate în acea 
zonă. Vi s-a reanalizat cererea dvs.și vi s-au acordat 5 ha în pct.Turbatu. Anul viitor, acești 
crescători care spuneți dvs.că nu se încadrează, le vom reanaliza și le vom putea rezilia 
contractele. Reziliindu-le contractele va rezulta o altă suprafață de teren și atunci se va ține cont și 
de numărul dvs.de animale.” 

Dl.Dumitrașcu:”Terenul care-l am proprietate și cu aceste 5 ha pe care o să le cosesc, dacă 
nu-mi ajunge fâneața la numărul de animale pe care-l am, ce fac? Vin cu oile aici?” 

Dl.Bercăroiu D:”Dvs.știți câte animale am eu?” 
Dl.Dumitrașcu:”Nu este vorba despre dvs.” 
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Dl.Bercăroiu D:”Dl.Radu Gheorghe are 38 de vaci. Am avut o discuție cu dna.director de la 
Direcția agricolă care mi-a spus că nu avem obligația ca mâine dacă se va înființa o nouă 
exploatație, un nou fermier, noi să-i atribuim suprafețe de pajiști.” 

Dl.Dumitrașcu:”De ce unei persoane care are 2 oi i s-a dat teren cât mi s-a atribuit mie? 
Dl.Bercăroiu D:”Cu 2 oi nu a fost nimeni.” 
Dl.Dumitrașcu:”10 oi și 2 vaci.” 
Dl.Bercăroiu D:”Nu există așa ceva. Este un crescător cu 25 de bovine și are 4,38 ha. Un UVM 

este raportat de 20 de oi.” 
Dl.Dumitrașcu:”Sunt fermier și am promovat Breaza la TV.” 
Se poartă discuții libere care nu pot fi consemnate (02:03:40). 
Dl.Dumitrașcu:”Suntem sunați de la APIA. Când sunt gata contractele?” 
Dna.secretar:”Săptămâna viitoare se încheie contractele. Mâine se merge pe teren, se fac 

lotizările și după aceea încheiem contractele.” 
Dl.Dumitrașcu:”Domnule primar, ce crescători suntem noi 50-60 pe raza orașului care nu ne 

vindem produsele în piața orașului Breaza?” 
Dl.Bercăroiu C:”Cine vă oprește să vindeți produsele în piața orașului?” 
Dl.Dumitrașcu:”Asta așa este. De ce nu facem un târg unde să vindem produsele?.” 
Dl.Bercăroiu D:”Vă invit pe data de 5 mai, când vom organiza concursul ”tunsul mioarelor” să 

veniți să vă expuneți marfa și să vindeți produsele.” 
Dl.Voicu:”Vreau să prezint situația de la Spitalul de Boli Pulmonare unde sunt desemnat ca 

reprezentant al Consiliului local în CA. 
Veniturile încasate în primul trimestru au fost de 1.531.417 lei din care: 
- din contractul cu CAS Prahova: 811.651 lei; 
-din contractul cu DSP Prahova (pentru plata cheltuielilor de personal cu rezidenţii): 71.287 lei; 
- Venituri proprii (analize medicale, radiografii, EKG, spirometrii, ecografii): 9.885 lei; 
- Subvenții de la bugetul local: 204.100 lei; 
- Sponsorizări: 12.000 lei; 
- Subvenţii din FNUASS: 422.494 lei. 
Plăți efectuate în perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 = 1.332.398 lei, din care: 
- Cheltuieli de personal: 993.670 lei; 
Cheltuieli materiale: 322.789 lei, din care cele mai semnificative sunt: 
- utilități: 81.282 lei; 
- hrană: 27.365 lei; 
- medicamente: 69.037 lei; 
- materiale sanitare: 9.653 lei; 
- reactivi: 2.170 lei; 
- dezinfectanţi: 7.415 lei; 
- chirie: 51.028 lei; 
- alte cheltuieli (burse, contribuţia, pentru persoanele cu handicap): 15.939 lei. 
Soldul la 31.03.2018 este de: 483.813 lei. 
Angajamentele legale de plăţi au fost de 591.598 lei din care 459.683 lei cheltuieli de personal 

(salariile lunii martie plătite în aprilie) şi 131.915 lei datorii în termen către furnizori agenţi 
economici.” 

Dna.Grădinaru:”Domnu Voicu, au dat drumul la acea internare de zi?” 
Dl.Voicu:”De la 1 mai 2018.” 
Dna.Grădinaru:”De la 1 mai vor începe și atunci veniturile proprii vor fi mai mari.” 
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Dl.Voicu:”Am rămas impresionat și dna.secretar poate să confirme, cât de frumos este 
interiorul spitalului acum, este tunsă iarba, vopsite bancuțele.” 

Dna.Grădinaru:”Față de ce era, acum este mult mai bine.” 
Dl.Cîrtoaje: ”Vă rog să repetați cifra realizărilor și cifra încasărilor.” 
Dl.Voicu:” 1.531.417 lei.” 
Dl.Toader:”Puteți să ne spuneți de la 1 ianuarie 2018 și până la data de 31 martie 2018 câte 

persoane au fost angajate la Spitalul de Boli Pulmonare?” 
Dl.primar:”Săptămâna trecută au fost angajate două persoane una pe post de infirmieră și 

cealaltă pe post de asistentă. Știți de ce nu le-a scăzut salariile infirmierelor și asistentelor de la 
spital? Din cauza noastră a primăriei. La alte primării aveau sporuri. Funcționarii din Primăria 
Breaza nu au niciun spor.” 

Dl.Preoteasa:”Încep prin a vă ruga să facem ceva frumos pentru orășelul nostru. Vă 
mulțumesc pentru tot ce ați realizat până în acest moment. Domnule primar, vă mulțumesc foarte 
mult pentru reabilitarea străzii Banatului, chai dacă începutul străzii și iesirea de pe stradă nu sunt 
finalizate. A treia problemă și cea mai importantă, vă informez că o să mă branșez la canalizare. 
Actuala stație de epurare este pe terenul părinților mei. Vă rog frumos, ori îmi dați drumul la 
canalizare ori mă branșez singur, pentru că nu se mai poate. Ultima problemă, în aceste trei luni s-
au luat măsuri în vederea recuperării datoriei de la SC Hidrojet SA?” 

Dna.Grădinaru:”Uzina de la Breaza aflându-se în insolvență cu reorganizare, executarea silită 
nu mai poate fi facuta. Această procedură sisteză executarea silită. Dânșii își înregistrează 
debitele curente, dar ele nu pot fi executate. O parte din datorii au fost luate prin dare în plată, 
acele clădiri și terenuri, este tot procedură de executare silită, care luându-le ca dare în plată au 
devenit proprietatea orașului și acolo ar trebui verificate, dacă au fost scoase din proprietatea SC 
Hidrojet SA pentru a nu mai fi impuse în permanență. Am o nelămurire și cred că acele debite sunt 
foarte mari, deoarece clădirile nu au fost scoase. Am înțeles că în mandatul dlui.Ferăstrăeru a fost 
dat un teren unde vom construi noi blocuri ANL, nu știu dacă a fost scăzut din evidența Hidrojetului 
și trecut la primărie pentru a nu mai fi impus. Acea datorie, până la proba contrarie nu sunt sigură 
că este reală. De la SC Hidrojet nici nu se pune problema de recuperare. De la celelalte persoane 
fizice și juridice mi s-a spus că s-a început executarea silită și s-a realizat. În ședința de comisii, 
dl.consilier Cîrtoaje a dat exemplu o societate din Ploiești, căreia i s-au poprit conturile. Aici spun 
că nu au conturi, dar se poate pune sechestru asigurator și în principal ar trebui celor care au 
sediu social în altă localitate, dar care au bunurile la noi și care o parte dintre ele și-au declanșat 
procedura insolvenței, nu mai pot să-i fac executare silită, dar acum pot să-i pun sechestru. 
Doamna Sichim ne-a spus că s-a început executarea silită.” 

Dl.Preoteasa:”Datoriile pe care le are Mladin?” 
Dna.Grădinaru:”Dl.Mladin are convenție cu primăria că în două luni achită datoria. În acest caz 

ne și judecăm, dar și-a dat acordul că va plăti. Aici este sumă stabilită de Curtea de conturi ca 
urmare a investiției realizată de chiriaș, cu care Mladin trebuia să-și mărească valoarea imobilului 
și impozitarea se facea la valoarea din balanță a imobilului.” 

Dl.primar îi explică dlui Preoteasa ce s-a întâmplat pe strada Banatului de nu s-au finalizat 
lucrările de asfaltare (02:21:17). 

Dna.Grădinaru precizează că problemele dlui.Preoteasa ar trebui discutate în zilele de 
audiență ale dlui.primar. 

Dl.Machedon:”Problema cea mai importantă este canalizarea de pe str.Griviței. Acolo unde a 
fost amenajat șantierul pentru canalizare, acum este groapă de gunoi, la poarta 3 a uzinei. Acolo 
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este spartă și conducta de apă, curge pe toată strada, dar dl.Lambru nu o vede, chiar dacă vine 
foarte des la bazinele de apă.” 

Dna.Grădinaru:”Funcționarul pe probleme de mediu să meargă acolo și să prezinte o 
informare. Trebuie informat dl.Lambru și de conducta de apă spartă. Nu este normal ca orașul 
Breaza să ajungă groapă de gunoi.” 

Dl.primar îl informează pe dl.Machedon că nu a început lucrarea pe strada Griviței, deoarece 
în toată această perioadă a reabilitate străzile orașului cu balastru. Țeava este cumpărată și va 
începe cât de curând lucrarea. 

Dna.Grădinaru:”Domnu primar, după data de 1 mai vor începe lucrările pe strada Griviței, da?” 
Dl.Primar:”Da.” 
Dl.Popa:”Aceeși problemă, canalizarea.” 
Dl.primar:”Acolo nu am cumpărat țeava.” 
Dl.Popa:”Știu, ați spus că ajunge numai până în curba aceea.” 
Dl.primar:”Înainte de a turna asfalt trebuie să remediem toate problemele.” 
Se poartă discuții libere care nu pot fi consemnate (02:27:19). 
Dna.Darie:”În principal am dori să aflăm, s-au început lucrările pe str.Plaiului și s-au oprit. Din 

ce motiv s-au oprit? A început proiectul anul acesta și am așteptat până în luna aprilie, au venit 
două camioane și după aceea lucrările s-au oprit. Dorim să știm de ce și de unde putem obține 
aceste informații? Când putem să ne bucurăm de stradă? Nu știam că str.Gării este o prioritate, 
dar am văzut că este extraordinar de frumoasă. Nu știam că este o stradă prioritară, mai rapid 
decât str.Plaiului.” 

Dna.Grădinaru:”Dna.Darie, spuneți că str.Gării nu era o prioritate. În orașul Breaza sunt 3 porți 
principale de intrare: de la Podu Vadului, de la Belia și intrarea de la gara Breaza. Eu sunt din anul 
1980 în acest oraș, mă pot considera brezeancă și orice brezean știe ce frumoasă era această 
gară. Strada Gării chiar era o prioritate. Strada Plaiului, după cum vă aduceți aminte, am 
considerat-o prioritate zero noi primăria și consiliul local. De ce nu a avut aceeași prioritate și din 
partea dvs. a cetățenilor de pe stradă? De ce în momentul când a venit constructorul ați început 
diverse discuții? Constructorii au o anumită lucrare, de carosare pentru rigole (am înțeles că au 
scos acele traverse), urma să facă în același timp în altă parte sistemul rutier, venea la 
dvs.termina cu rigolele și făcea sistemul rutier. În momentul în care dvs.ați venit cu pretenții, orice 
constructor are un deviz de lucrări și nu se pot efectua lucrări altele decât cele din deviz. De ce nu 
i-ați lăsat? Am avut un gust amar când am auzit că și-au luat utilajele și au plecat. Pe o vreme 
câinoasă am luat strada de jos și până sus la dl.Gonen..” 

Dl.Butmălai:”Nu este dl.Gonen ultimul pe stradă.” 
Dna.Grădinaru:”Am spus până unde am mers. Am luat o hotărâre în consiliu ca pe strada 

dvs.să se înceapă lucrările înaintea altor străzi și dvs.ați făcut revoluție cu constructorul. Ce putem 
să spunem noi constructorului?” 

Dl.Butmălai:”De unde aveți informația aceasta?” 
Dna.Grădinaru:”De la constructor.” 
Dl.Butmălai:”Nu este adevărat. Este o mare minciună pe care am auzit-o și pentru acest motiv 

o să fac un afiș și un panou de informare pentru stradă, pentru că s-a iscat o mică revoluție și am 
crezut că de aici de undeva a plecat ideea.” 

Dna.Grădinaru:”Nu de la noi. Am înțeles că s-a început din partea de sus, s-au scos traversele 
și într-o perioadă când au venit pe teren au văzut că utilajele au fost aduse la intrarea pe stradă. 
Ajungem în situația ca acest constructor să nu mai vină și să fim nevoiți să facem o nouă licitație.” 

Dna.Darie:”El are un contract, trebuie să facă lucrarea nu să-i pese de ce zice lumea.” 
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Dl.Butmălai:”Am vărsat prima dată o lacrimă când i-am văzut că au venit cu dna.Bunghez și 
după aceea mi-am dat toată susținerea care s-a materializat în depozitarea traverselor la intrarea 
mea. Dacă o să fie un incendiu nu o să poată intra nimeni acolo, este un munte de traverse care 
blochează intrarea. Nu a fost nicio discuție cu constructorul, dar niciuna. Am fost oră de oră în 
contact cu ei. La un moment dat a venit o Dacia Logan cu două personaje bine îmbrăcate și i-au 
spus excavatoristului în fața noastră ”băi ce prost ești, chiar pe strada aceasta cea mai grea te-ai 
apucat? Strângeți tot și plecați de aici, este cea mai grea stradă, sunteți tâmpiți de asta v-ați 
apucat?” Nu a fost nicio discuție nici cu Marius Mândăianu, nici cu Nini Dimitriu.” 

Dna.Grădinaru:”Nu știu cine a spus, eu am înțeles că au fost discuții.” 
Dl.Butmălai:” Am înțeles că Marius Mândăianu și Nini Dimitriu care au fost cel mai mult 

prezenți ei au făcut scandal. Nu a fost niciun scandal. Am stat o săptămână tăcuți, noi nu mai 
avem pe unde circula, ne-au luat traversele și trebuie să mergem pe strada Pădurii. Au spus că de 
luni vor începe, nu au început, astăzi este joi și mi-am permis să vin legal în ședința de consiliu.„ 

Dna.Grădinaru:”Foarte bine. Domnul primar ne va spune care este situația.”  
Dl.Bercăroiu C:”Ceva a fost, altfel nu ar fi plecat constructorul. Cred că dvs.nu ați fost în 

permanență cu ei. Ceva s-a întâmplat.” 
Dl.Primar:”Pe strada Gării a fost reparație, iar str.Plaiului împreună cu alte 22 de străzi sunt 

într-un proiect cu fonduri guvernamentale, nu au legătură între ele. Cele 23 de străzi pentru care 
avem bani de la Guvern le facem conform unui proiect așa cum este rpins în deviz de dirigintele 
de șantier. Conform hotărârii consiliului local s-au început prima dată lucrările pe strada Plaiului și 
nu pot face altceva decât ceea ce este prevăzut în proiect. Au început de asemenea, lucrările pe 
strada Armoniei. Firma respectivă are un termen de finalizare a lucrărilor 45 de zile. Dacă se va 
ajunge la rezilierea contractului cu firma respectivă pentru nefinalizarea lucrării în termenul stabilit, 
începe procedura de judecată.” 

Se poartă discuții libere 02:38:30. 
Dl.primar:”I-am chemat la discuții. Știți ce au spus? Că nu era obligația dumnealor să scoată 

traversele. Vreau să turnăm asfalt peste traverse. Este treaba dumnealor cum hotărăsc, au termen 
de execuție. Dacă nu finalizează lucrarea sau nu fac o lucrare bună, reziliem contractul și o luăm 
de la capăt.” 

Se poartă discuții libere 02:39:40 – 02:42:00. 
Dl.Bercăroiu C:”Domnule primar, cred că nu reziliem contractul că atunci o să înnebunim cu 

toții. Departe cu gândul de a rezilia contractul. Facem tot ce este posibil ca lucrările să meargă în 
continuare.” 

Dl.Butmălai:”Ați spus că se face prin achiziție publică și de acolo nu am mai auzit.” 
Dl.primar:”Sistemul de achiziție al firmelor care lucrează se face prin sistemul electronic de 

achiziție, prin SEAP. Pot veni firme de oriunde. A câștigat o firmă care a oferit un preț mai mic și 
au spus că vor face în termen de...” 

Dl.Butmălai:”Firma care face Plaiului și Armoniei mai are și alte străzi?” 
Dna.Grădinaru:”Da, 23 de străzi.” 
Se poartă discuții libere 02:44:00. 
Dl.Bercăroiu C:”Firma Cast a câștigat și celelalte 22 de străzi. Cred că această firmă este 

serioasă și nu cred că fac lucrurile de mântuială. Dacă au început să execute lucrări în oraș nu 
cred că se opresc aici. Nu este cazul să reziliem contractul cu ei, asta ar însemna să pierdem 
banii. Cred că primăria, prin aparatul de specialitate fac tot ce trebuie ca aceste lucrări să se 
realizeze în orașul Breaza.” 



19 
 

Dl.Butmălai:”Am o inițiativă personală și vreau să-mi spuneți dacă contravine legii. Doresc să 
fac un panou de informare pentru toți cetățenii de pe strada Plaiului, să-i informăm și să-i unim 
puțin. Eu nu aud altceva pe stradă decât că primăria trebuie să facă, primăria nu ne ajută, 
Guvernul nu ne dă...” 

Dna.Grădinaru:”Tot timpul am spus că această stradă este prioritate zero, să se înceapă 
lucrările pe ea și colegii vă pot confirma acest lucru.” 

Dl.primar:”Domnule Butmălai, pe toate străzile din orașul Breaza ne confruntăm cu aceste 
probleme.” 

Dna.Grădinaru:”Au fost notate toate solicitările doamnei Darie și ale dlui.Butmălai și vom face 
tot posibilul să rezolvăm problemele. Problemele de pe stradă dintre cetățeni și constructori să le 
rezolve dumnealor. Noi suntem cu conștiința împăcată că am făcut tot ce a depins de noi să se 
înceapă aceste lucrări. Ce se întâmplă legat de locuitorii acestei străzi sunt problemele 
dumnealor.” 

Dna.Darie:”Am observat că nu au fost actualizate informațiile de la ultimile ședințe de consiliu.” 
Dna.Goga:”Da, deoarece nu au fost aprobate procesele-verbale. Urmează ca în luna mai, 

doamna secretar să le supună aprobării consiliului după care vor fi afișate pe site-ul primăriei.” 
Dna.Darie:”Acolo este sursa noastră de informare.” 
Doamna preşedintă declară închisă şedinţa de consiliu de astăzi 26 aprilie 2018. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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