Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza,
desfăşurată în data de 31 mai 2018 cu unanimitate de voturi (14 voturi).

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29 martie 2018, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă
ordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia
nr.104/23.03.2018 a Primarului orașului Breaza, conform Legii nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.
La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl.Gheorghe Richea, Viceprimarul
oraşului Breaza – dra.Bran Alexandra-Lăcrămioara, Secretarul oraşului Breaza –
dna.Maria-Cătălina Goran, Consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga și
Șef Serviciu APL - dna.Geanina Toader.
În sală sunt prezenţi şi cetăţeni ai oraşului Breaza, în număr de 13 (Pologeanu
Stelian, Bălan Emil, Chiţu Dragoş, Irimioiu Ion, Dumitru Mirabela, Gaibăr Ilie, Barbu
Daniel, Pavel Cătălin, Bădilă Robert, Machedon Vasile, Motoroiu Luminiţa, Dumitru
Alin şi Bondoc Mădălina).
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 17 consilieri, din
totalul de 17.
Dna.preşedintă declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 29 martie 2018.
Doamna preşedintă precizează că mai sunt patru proiecte şi supune votului
consiliului introducerea acestora pe ordinea de zi. – s-a votat în unanimitate.
Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate în următoarea
formă.
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr.56/31.05.2007 privind
aprobarea reactualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Oraşului Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului oraşului Breaza pentru
reprezentarea oraşului Breaza în instanţă, într-un litigiu ce vizează dreptul de
administrare al domeniului public al oraşului Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul
Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de
organizare a adunărilor publice în Oraşul Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirea unui drept de uz şi servitute în
favoarea SNTGN „Transgaz” SA Mediaş asupra unor terenuri proprietate publică şi
privată a oraşului Breaza
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza”
SRL;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oraşul
Breaza şi Societatea Română de Radiodifuziune.
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului 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;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, statului de funcţii şi
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural „Ion Manolescu”
Breaza;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
11. Prezentarea şi semnarea „Declaraţiei de Reunire” cu Republica Moldova.
Prezintă: Preşedinte de şedinţă;
12.Prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului
Breaza;
Prezintă: Primarul orasului Breaza;
13.Prezentarea Raportului de activitate a CNIPT Breaza pentru anul 2017.
Prezintă: Preşedinte de şedinţă;
14. Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;
Prezintă:Elena Goga, consilier juridic;
15. Întrebări şi interpelări.
Dna.preşedintă dă cuvântul doamnei secretar pentru a supune la vot proceseleverbale:
Dna.secretar:”Supun la vot următoarele procese-verbale:
- procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2018. Dacă sunt
propuneri de modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor
consemnate. Dacă nu, cine este pentru, împotrivă se abţine cineva? 16 voturi pentru şi o
abţinere dl.Bogdan, deoarece nu a participat la acea şedinţă;
- procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 20 martie 2018. Dacă sunt
propuneri de modificări, completări, obiecţiuni cu privire la corectitudinea celor
consemnate. Dacă nu, cine este pentru, împotrivă se abţine cineva? S-a votat în
unanimitate.
Doamna preşedintă:”Având în vedere că în sală sunt şi cetăţeni, supun votului
consiliului propunere de a da mai întâi cuvântul acestora şi după aceea să discutăm
proiectele înscrise pe ordinea de zi”: s-a votat în unanimitate.”Aş vrea din partea dvs.,a
cetăţenilor prezenţi în sală, să stabilim liderii sau cei care au ceva de spus, pe probleme.”
Un cetăţean care nu s-a prezentat:”Dl.primar nu participă la şedinţă? Noi pentru cine
am venit, pentru dvs? Noi suntem aici pentru dl.primar.”
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Dl.Toader:”Cu dl.primar discutaţi la şedinţele de audienţă.”
Dna.preşedintă notează în agendă cetăţenii, în ordinea în care doresc să ia cuvântul.
A venit dl.primar.
Dl.Machedon:”În legătură cu strada Griviţei. Cele mai importante obiective ale
oraşului sunt pe această stradă. A trebuit în iarna aceasta să mergem numai cu cizme de
cauciuc şi acum la fel. Pe toate străzile şi fără case s-au făcut canalizari, pe strada
Griviţei nu. A fost o canalizare făcută de un bucureştean, care dl.Lambru, îmi pare foarte
rău că nu este şi dl.Lambru aici, şi-a bătut joc de ea. În loc să o preia şi să ne ia banii şi-a
bătut joc de ea, a stricat-o. Au băgat şi conductă de gaze şi-au bătut joc de strada aceea.
A băgat conducta de apă pentru oraş şi-a bătut joc de stradă. Nu se poate, este o uliţă
acum, dacă trec două maşini nu au loc. Una trebuie să dea înapoi ca să ... nu se poate. În
primul rând trebuie făcută canalizarea, refăcută sau nu ştiu ce... dl. primar ştie mai bine.
Aţi zis că acum în primăvară ne apucăm de ceva, nu ştiu, dar ne-am săturat de dat din
cap. Iese apa, toată strada este plină de mizerie. S-au topit zăpezile, nu ştiu de unde vine,
dar este strada plină de apă.”
Dl.Primar:”Astăzi am fost acolo cu constructorul, dirigintele de şantier şi cu
proiectantul. Am mers pe toate străzile din Capu Câmpului şi îmi pare rău că nu este la
şedinţă şi cineva de la urbanism. Se va începe de sus, rigolă la voi pe stradă. Am promis
că ne vom apuca de treabă, am cumpărat ţeava şi am depozitat-o în uzină.”
Dl.Machedon:”Ni se promite de 10 ani.”
Dl.Primar:”A fost timpul care a fost. Am avut zăpadă... Am realizat bucata
respectivă până la intersecţie, subtraversarea, am cumpărat şi ţeava.”
Dl.Machedon:”Acolo nu este nicio casă, este bună şi aceea, dar trebuie de aici...”
Dl.Primar:”Acum că s-a dezgheţat o vom înlocui şi după aceea venim şi cu stratul de
asfalt.”
Dl.Machedon:”Când vă apucaţi, spuneţi o dată ca să ştim şi noi precis când.”
Dl.Primar:”Câţi cetăţeni sunt pe toate străzile mai terminăm la sfârşitul anului.
Haideţi să facem că este o urgenţă la dvs.şi iese foarte multă apă în stradă. Să facem după
Paşte.”
Dl.Machedon:”Dacă nu vă apucaţi după Paşte vin înapoi.”
Dl.Primar:”Acum vă întreb, tot ce am făcut la dvs.pe stradă am făcut?”
Dl.Machedon:”S-a făcut un pic, dar mai greu.”
Dl.Primar:”Bine că recunoşti. Că foarte mulţi oameni nu recunosc. Sper ca anul
acesta, strada dvs. să fie şi asfaltată.”
Dl.Machedon:”O să vină căldura şi noi ne-am săturat vara să mirosim a ... şi sunt
microbi mulţi şi avem copii mici.”
Dl.Primar:”Vă spun cinstit, canalizarea respectivă este ilegală. Ştii, da?”
Dl.Machedon:” Canalizarea respectivă nu este ilegală domnule primar. Atâta timp
cât este pe terenul primăriei e a dvs.”
Dl.Primar:”Dvs.plătiţi canalizare?”
Dl.Machedon:”S-a plătit canalizare până a venit dl.Lambru şi a stricat-o. Dl.Lambru
a dat aprobare ca să intre domnii din Bucureşti şi altcineva şi a plătit canalizare. Când a
văzut că a stricat-o şi că iese pe stradă nu a mai recunoscut, că nu...”
Dl.Primar:”Nu plătiţi canalizare şi cei de la Mediu au venit şi ne-au amendat pe
noi.”
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Dl.Machedon:”I-am spus domnului Lambru să preia canalizarea şi noi dăm banii.
Era foarte uşor, să ia o lucrare care era deja făcută, nu costa bani.”
Dl.Primar:”Haideţi să ne apucăm de treabă că acum s-a dezgheţat şi putem să
începem lucrările. Avem şi buldoexcavator şi ţeava cumpărată, nu mai rămâne decât să
ne apucăm de treabă. Îi lăsăm pe alţii pe alte străzi şi începem cu strada Griviţei.”
Dl.Machedon:”Eu nu zic să-i lăsaţi pe alţii şi să veniţi să faceţi la noi pe stradă, dar
...”
Dl.primar:”Toate străzile acum, întotdeauna după perioada de iarnă trebuie refăcute,
balastate. Când dai iarna cu nisip şi cu sare se distruge totul şi primăvara trebuie
balastat.”
Dl.Machedon:”Ce dracu se înmoaie că la noi nu este asfalt, nu este nimic.”
Dl.Primar:”Aveţi traverse.”
Dl.Machedon:”În unele locuri mai sunt traverse, dar sunt aşa (arată cu palmele în v),
că dl.Lambru când face câte o reparaţie o face...El decât strică.”
Dna.Oproiu:”Se strică maşinile.”
Dna.Grădinaru:”Doamna Oproiu, am rugămintea ca cel care s-a înscris la cuvânt să
poarte discuţia, cine mai vrea să se înscrie, lista este deschisă şi vă dau cuvântul la toţi.”
Dl.Primar:”De 4-5 ani Breaza a fost făcută praf şi se sparge în capul nostru tot. Noi
puţin câte puţin, începând din centrul oraşului facem câte o stradă. Legăm câte una la
canalizare... Fiecare plăteşte după cum face. ”
Dna.Grădinaru:”Să vorbim la obiect pentru că şi ceilalţi aşteaptă. Referitor la ce s-a
întâmplat, noi avem obligaţia să facem tot ce este posibil să rezolvăm doleanţele
cetăţenilor. Din ce-mi aduc aminte şi cred că toţi vă amintiţi, dl.Machedon a mai venit la
noi cu această problemă. Li s-a spus atunci că după ce se dezgheaţă vom rezolva această
problemă. Acum dvs.aţi promis, pentru că dânsul a venit în şedinţa de consiliu, dar se
adresează primarului. Dacă era să facă ceva scris către consiliu, noi trebuia să-i dăm un
răspuns scris. Am înţeles de la dvs.şi doresc să se consemneze în procesul-verbal, că
termenul de începere al lucrărilor pentru a înlătura acel focar de infecţie de pe strada
Griviţei este după Paşte. Haideţi să dăm o dată certă.”
Dl.Primar:”În aprilie.”
Dna.Grădinaru:”Când? Că după Paşte poate să fie şi la sfârşitul lunii aprilie şi în
luna mai. Dvs.aţi spus că este ţeava cumpărată. Când începem lucrarea?”
Dl.Primar:”Spuneţi şi dvs., după Paşte înseamnă jumătatea lunii. Putem să-i spunem
o dată certă în care vor începe lucrările? Nu. Putem spune, până la sfârşitul lunii aprilie.”
Dna.Grădinaru:” Până la sfârşitul lunii aprilie încep lucrările pentru remedierea
acelei situaţii. Este bine dl.Machedon?”
Dl.Machedon:”Da.”
Dna.Grădinaru:”Mai aveţi vreo problemă?”
Dl.Machedon:”Nu.”
Dna.Grădinaru:”Vă mulţumesc din suflet. Are cuvântul dl.Dumitru Alin.”
Dl.Dumitru Alin:”Bună ziua. Reprezint Asociaţia „Împreună pentru Breaza, în
calitate de preşedinte. Înainte de toate aş vrea să ne punem de acord în două privinţe.
Primarul este ales democratic şi nimeni nu doreşte îndepărtarea lui, iar în această sală nu
cred că este cineva să militeze contra cetăţenilor şi intereselor lor. Având în cedere că
suntem în postul paştelui trebuie să fim sinceri unii cu alţii. În legăătură cu mitingul,
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după cum ştiţi am iniţiat, am trimis către primărie o cerere cu organizarea unei
manifestaţii, care urma să aibă loc în faţa primăriei mâine între orele 14:30 şi 18:00. Am
depus o cerere, a fost ca prioritară Legea nr.60/1991 privind organizarea mitingurilor şi
de astfel de evenimente, m-am conformat şi supus legilor în vigoare respectând toate
cerinţele. Scopul nostru a fost acela de a primi răspunsuri şi fapte la nemulţumirile
majorităţii cetăţenilor dintre care enumăr câteva:
- asfaltarea drumurilor, drumuri pline de noroaie, bălţi, gropi;
- punerea în funcţiune a sistemelor de canalizare şi apă (unde este cazul);
- atragerea de investitori potenţi financiari şi crearea de locuri de muncă;
- înfiinţarea parcului industrial;
- proiecte fonduri europene atrase sau depuse pentru viitorul apropiat sau
îndepărtat;
- impozitarea diferenţiată pentru cetăţeni;
- locuri de lectură, divertisment pentru elevii şcolilor, after school;
- distracţie, socializare pentru tineret;
- un spital dotat cu salvare şi un spital unde se pot recolta analizele pentru bătrâni;
- locuinţe sociale;
- o piaţă dotată care să respecte normele în vigoare;
- oraş turistic în devenire. Întrebare: Când? La Paştele cailor cum aţi zis dvs.;
- traseul drum cruce;
Am cerut un bilanţ după doi ani de la preluarea mandatului, nu-i mai pun pe cei 4
ani în care aţi fost viceprimar şi eu zic că este ceva normal, un bilanţ al realizărilor
actualului aparat administrativ de la preluarea mandatului dvs. În niciun caz nu s-a dorit
învinovăţirea actualului primar sau a cuiva din cadrul primăriei sau a consiliului local.
Aici un rol definitiv avându-l cetăţenii peste 2 ani la urne. Din contră, ne dorim să aflăm
de ce în cursul a 2 ani de la preluarea mandatului nu s-a făcut nimic pentru acest oraş şi
cetăţeni, ce probleme întâmpină primarul, iar prin această manifestare poate stârnim
interesul Ploieştiului, Bucureştiului pentru oraşul nostru iubit.
Referitor la miting, am primit un răspuns foarte prost gândit, nu ştiu cine v-a sfătuit,
din partea domnului primar, dânsul a binevoit să ne respingă cererea şi să ne invoce lipsa
unei comisii de avizare. Îi transmit pe această cale domnului primar că Legea 60/1991 nu
poate fi interpretată după bunul plac a fiecăruia. Comisia de avizare având în
componenţă primar, secretar oraş, reprezentant al poliţiei jandarmeriei. Cred că avem de
toate, nu? Primar avem, secretar avem, comandant avem şi la jandarmerie avem. Ca să
respingi un astfel de demers trebuie să ai dovezi şi informaţii clare de la instituţiile
abilitate că în cadrul mitingului se vor petrece fapte grave de violenţă, lovituri de stat, ură
de rasă şi etnie, etc. Niciuna din instituţiile abilitate nu şi-a manifestat îngrijorarea că se
poate întâmpla ceva, mai ales că eu personal mi-am luat angajamentul că va fi o adunare
paşnică, legală. Nu ştiu de ce nu vreţi să fie o comunicare, vă ajută şi pe dvs şi pe
cetăţeni. După toate aceste evenimente, concluzia noastră ar fi următoarea: vă este frică
de cetăţenii care acum 2 ani v-au votat, probabil în a ridica din umeri alt răspuns la
problemele societăţii nu aveţi, iar cu privire la noi, sincer vă mulţumesc că ne-aţi făcut
reclamă şi ne-aţi făcut să creştem în rândul cetăţenilor. Vă promitem că nu vom renunţa,
iar dacă nu se vor întâmpla fapte constructive la nivelul oraşului Breaza vom depune altă
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cerere pentru organizarea mitingului. Dorim să aflăm în speţa aceasta şi părerea PNLului, opoziţia adică, care odată mă susţinea. ”
Dl.Vintiloiu:”Cine vă susţinea?”
Dl.Alin Dumitru:”Opoziţia, PNL-ul. În legătură cu postările pe facebook. Facebook
este o reţea de socializare, liber exprimare, cu excepţia celor privind jignirea, instigarea
la violenţă, rasism, postări scene sex, etc. Am înţeles că dl.primar împreună cu încă alte
două persoane foarte apropiate fac revista presei... aşa e domn primar? Revista presei în
fiecare dimineaţă, verificarea paginei facebook ce-mi aparţine. Prima frază a zilei în loc
să fie „hai să facem ceva pentru cetăţeni” hai să vedem ce a mai scris Alin cerbu despre
mine, despre tine Gheorghiţă. Vin şi cu o propunere, ca pe plasma domnului primar şi pe
cea din holul primăriei să transmitem live facebook-ul Alin Dumitru. Tot este audienţă
maximă şi sunt modest. Pagina este urmărită de profesori, poliţişti, primari, doctori,
senatori, deputaţi, etc. Avem nevoie de străzi asfaltate, de locuri de muncă bunăstare, de
facebook mă ocup eu, mai aveţi 2 ani mă ocup eu la greu. Am înţeles că s-a discutat
despre posibile jigniri aduse de mine unor consilieri locali. Aş vrea să-mi arate cineva o
postare în care eu jignesc pe cineva sau aduc acuze nefondate. Faceţi diferenţa între
postare şi distribuirea de la alte persoane deoarece avem pretenţie de la dumneavoastră.
Ţin să vă informez că am fost reclamat la poliţie împreună cu alţi cetăţeni cum că aş fi
postat astfel de jigniri la adresa unui consilier. Cazul a fost clasat pentru că în Poliţia
română sunt oameni care gândesc şi sunt pregătiţi profesional, arestează pedofili şi
domni care vor să-i aranjeze pe actualii iubiţi ai fostei amante din gelozie (domnul de pe
variantă). În legătură cu cine este în spatele meu, ... ”
Dl.Primar:”Dl.de pe variantă, adică cine?”
Dl.Dumitru:”Domnu... prietenul domnului Ezaru.”
Dl.Primar:”Nu, cine?”
Dl.Dumitru:”Enescu. În legătură cu cine este în spatele meu, vă asigur că singur îmi
scriu postările, nimeni nu mi-a dictat sau îmi va dicta vreodată ce să fac, nici Alexandra
Bran pe care o stimez şi o respect pentru corectitudinea de care a dat dovadă până acum,
nicio altă persoană. Cu Alexandra Bran vă spun relaţia, o s-o susţin şi o voi susţine toată
viaţa. Poate nu mă exprim mai,... e prietenă bună cu soţia mea şi atât, să ştiţi. M-a sunat
toată lumea, preşedinţi de Consiliu judeţean, şefi de-ai dvs. Nu mai sunaţi că la mine nu
este nicio, nu se poate. Că lasa-l domnule în pace. Ştiţi ce este mai rău?...”
Dl.Primar:”Alin.”
Dna.Grădinaru:”Domnule primar, după ce dl.Dumitru termină de vorbit, este
normal, i-am dat cuvântul şi dumnealui trebuie să spună ce are de spus după care puteţi
să-i răspundeţi.”
Dl.Dumitru:”Nu am spus că aţi sunat dvs.personal, pe lângă dvs., ştiţi dvs.cine.”
Dl.Primar:”Dar cine?”
Dl.Dumitru:”Ştiţi ce e mai rău? Că mă sună...”
Dl.Primar:”Vă rog frumos spuneţi cine, că mie îmi place să spunem pe faţă.”
Dl.Dumitru:”Păi consilierii ăştia pe care îi ţineţi pe lângă dvs. Consilierii personali.”
Dl.Primar:”Nu. Cine v-a sunat de la Ploieşti?”
Dl.Dumitru:”Şefii partidului dumneavoastră.”
Dl.Primar:”Domnul preşedinte al Consiliului Judeţean, altcineva?”
Dl.Dumitru:”Staţi să vă spun ce este mai rău pentru dumneavoastră.”
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Dl.Primar:”Atenţie, a zis persoane. Bogdan Toader, altcineva?”
Dl.Dumitru:”Sunt mai multe persoane, nu contează asta domnu primar. Staţi că vă
mai spun cu Bogdan toader de la alegerea dvs., staţi puţin. Ştiţi ce e mai rău? Mă sună şi
nu spun Aline nu e bine, primaru nostru. „Aline, lasa-l mă în pace, ai dreptate, da lasa-l
în pace că asta e. Se face partidul de râs, asta-i cel mai rău şi sincer să fiu v-am votat şimi pare rău.”
Dl.Oprescu:”Şi eu.”
Dl.Dumitru:”Vă spun încă o dată că oraşul şi aceşti cetrăţeni minunaţi sunt prioritari
pentru noi, pentru mine şi vor rămâne uniţi. Încă câteva întrbări:
- când aţi preluat mandatul de ce nu aţi făcut un audit extern? Domn primar, de ce
nu aţi făcut un audit extern?
Dl.Primar:”Vă răspund, îmi puneţi mai întâi întrebările şi după aceea vă răspund.”
Dl.Dumitru:”Nu cel intern că intern ştim cum se face, că ştim toţi.
- De ce n-aţi făcut evaluări personalului primăriei? Dar evaluări adevărate.
- Fonduri europene, aveţi ceva, ştiţi ceva? Biroul de fonduri europene lucrează,
doarme, ce face?
- Salariile, ce procent de mărire aţi avut la salarii domn primar că am înţeles că
aveţi salariu, eu nu vă acuz că până la urmă sunteţi primar, dvs.îl meritaţi, dar
restul nu cred.”
Dl.Primar:”Biroul fonduri europene aţi spus?”
Dl.Dumitru:”Da, biroul fonduri europene, lucrează?”
Dl.Primar:”Aţi întrebat ceva de evaluări la biroul de fonduri europene, da?”
Dna.Grădinaru:”Luaţi-o în ordinea în care au fost adresate întrebările. Eu am notat,
prima întrebare a fost auditul extern.”
Dl.Dumitru:”Domnu Cătălin Bercăroiu am o relaţie, uitaţi-vă aici cine a postat cu ce
întrebare aveţi dvs., ca să ştiţi. Doamna Tonioara, am înţeles că aveţi o problemă
pentru mine.”
Dna.Duţoiu:”Nu am o problemă cu dvs., problema este că ne-aţi jignit.”
Dl.Dumitru:”Vreau să-mi arătaţi şi mie unde v-am jignit, eu am venit cu hârtii.”
Dna.Duţoiu:”Aţi şters postarea, toată lumea a citit-o. Aţi spus că toţi nu avem carte
cât doamna Grădinaru.”
Dl.Dumitru:” Dacă dvs.îmi arătaţi o postare, eu aşa ceva niciodată...Am sunat-o pe
dna.Grădinaru şi i-am spus exact acestea sunt cuvintele mele.”
Dna.Grădinaru:”Domnu Alin terminaţi şi după aceea primiţi răspuns la fiecare
întrebare.”
Dl.Dumitru:”Am înţeles că nu are nimic cu mine, o las în pace pentru
dumneavoastră.”
Dna.Grădinaru:”Mulţumesc. Răspunsuri la ultimile patru întrebări sau la tot ce aţi
adresat dvs.cu străzi şi cu toate celelalte? Să ştim cum le formulează şi dl.primar,
pentru că îi solicit domnului primar să fie concis şi la obiect.”
Dl.Dumitru:”Trebuie să înţelegem că cetăţenii au cuţitul la os. Nu se mai poate
fraţilor. Nu vorbim de afinităţi, ştiţi bine că ne cunoaştem, vorbim, sărim peste
prietenii, peste orgolii, scandaluri, peste tot. Sunt 17.000 de cetăţeni. Dacă este
cineva de acord cu starea în care se află oraşul eu plec de aici şi dacă este cineva în
sala aceasta.”
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Dl.Primar:”Vă mulţumesc că aţi venit la invitaţia noastră, a mea şi a Consiliului
Local. Este normal, facebook-ul vrând, nevrând face parte din viaţa noastră. Aseară
am participat la o activitate în sala mare a primăriei, unde au fost prezenţi copii şi
părinţi, în total 400 de persoane, iar tema a fost facebook-ul. Ştiţi cum este
facebook-ul acum? Cum eram noi după Revoluţie. Am avut o libertate după
Revoluţie şi nu am ştiut ce să facem cu ea. Am învăţat încet, încet să convieţuim...”
Dl.Dumitru:”Domn primar aveţi timp destul cu facebook-ul, daţi-le răspuns la
oameni că toată lumea aşteaptă răspunsul, nu mai staţi de facebook.”
Dna.Grădinaru:”Domnu primar, haideţi să lăsăm ce a fost şi să le răspundem.”
Dl.Primar:”V-am ascultat...”
Dl.Dumitru:”Toţi avem copii, familii şi a... cu ameninţatul, vă rog frumos că mi-aţi
trimis o ameninţare...”
Dl.Primar:”Am scris o ameninţare? Eu?”
Dl.Dumitru:”Nu, mi-aţi trimis o ameninţare.”
Dl.Primar:”Eu?”
Dl.Dumitru:”Da. Vorbim între 4 ochi.”
Dl.Primar:”Pe ce? Pe cine? V-am trimis eu ameninţare dvs?”
Dl.Dumitru:”Da.”
Dl.Primar:”Vă rog frumos când faceţi astfel de afirmaţii să spuneţi concret...”
Dl.Dumitru:”Eu aşa am luat-o, ca o ameninţare şi nu cred că dacă... nu vreau să zic
aici.”
Dl.Primar:”Vă rog să mă ascultaţi aşa cum şi eu v-am ascultat. Să ştiţi că eu nu am
facebook şi aţi spus că citesc facebook-ul în fiecare dimineaţă. Niciodată. Îmi spun
în fiecare zi colegi din primărie şi oameni de pe stradă că se scrie pe facebook nu
ştiu ce. Nu am timp. Sunt pus aici de către cetăţeni să fac treabă şi încet, încet să ştiţi
că am făcut, ce nu s-a făcut de 30 de ani. Am început cu strada principală unde
dumneavoastră aţi lucrat şi aţi şi spus aici în consiliu că ne-aţi dat piatră nouă. Da?”
Am refăcut strada principală. Primul lucru când am venit aici în calitate de primar şi
cu acest consiliu am reabilitat strada principală de la Podu Vadului şi până la
str.Putnei. Stradă pe care în decurs de 4 ani ne-am rupt maşinile. Am început după
aceea la Gura Beliei. Avem 1 an, noi ca şi consiliu local, poate să ne întrebe cineva
ce am făcut...avem din luna mai 6 luni de buget şi se poate vedea parcul care era
îngrădit cu plasă, acum se joacă copiii din oraş. De ani de zile nimeni nu a văzut că
parcul nostru era îngradit cu sârmă. Am făcut alei în parc pe care se plimbă copiii în
fiecare zi, am reparat la blocuri unde erau dejecţiile până în stradă. Toată Aleea
Parcului a fost reabilitată, am schimbat conducta care tot de alţii era pusă, cu banii
care i-am avut noi, oraşul Breaza, în 6 luni. Am fost întrebat, dacă am făcut un bilanţ
la 2 ani? Sunt 2 ani în octombrie şi putem să facem un bilanţ la 1 august.
Dl.Oprescu:”Ai fost şi vice domnule.”
Dna.Grădinaru:”Domnu Oprescu, vă dau cuvântul chiar primul dintre cetăţeni.”
Dl.Oprescu:”Spune ce vrea el.”
Dl.Primar:” Referitor la protest, o să observaţi că astăzi în consiliul local avem
proiect de hotărâre. Nu am spus că nu sunt de acord cu protestul, dar astăzi avem pe
ordinea de zi hotărâre privind aprobarea comisiei de avizare.”
Dl.Dumitru:”Unde spune domn primar? Unde spune?”
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Dl.Primar:”Vă rog frumos citiţi în lege.”
Dl.Dumitru:”Unde scrie de consiliu local? Arătaţi-mi mie.”
Dl.Primar:”Suntem consilieri şi analizăm din punct de vedere juridic.”
Dl.Dumitru:”Înseamnă că aţi fost în ilegalitate până cum?”
Dl.Primar:”Cine a fost în ilegalitate?”
Dl.Dumitru:”Cine a dat aprobare pentru protestul cu parcul Brâncoveanu?”
Dl.Primar:”Când am dat aprobare pentru protestul cu parcul Brâncoveanu, ce s-a
întâmplat atunci?”
Dl.Dumitru:”Ce s-a întâmplat?
Dl.Primar:”Era respectată legea. Cei care erau la vremea respectivă în comisie, erau
printr-o dispoziţie a domnului primar Bălăşescu. Astăzi se votează comisia locală de
avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Oraşul Breaza şi de aici
orice protest poate fi aprobat sau nu.”
Dl.Dumitru:”Unde era Stoican domnule? Unde este şeful jandarmeriei? De ce mă
îmbârligaţi pe mine cu astea?”
Dna.Grădinaru:”Domnu Dumitru, dl.primar v-a ascultat şi acum dă răspuns la
întrebările dvs.”
Dl.Primar:” Să lăsaţi întrebările, că am observat că erau vreo trei pagini şi dacă
răspundem la toate acum o să dureze. Răspunsul către asociaţie a fost următorul:
vineri la ora 14:00, în sala primăriei aştept cetăţenii care doresc să participe şi stăm
până seara să analizăm tot ce s-a făcut, ce avem de îndeplinit, propuneri, critici. Vin
şi discutăm pe toate temele. Solicitările dumnealor sunt de actualitate. Şi noi vrem
acelaşi lucru: să fie drumuri mai bune, să înfrumuseţăm parcurile, să facem trasee
turistice, să realizăm locuri de muncă. Cred că aţi observat că pe ordinea de zi avem
şi înfiinţarea parcului industrial. Noi de 2 ani, de când suntem aici am lucrat. M-aţi
întrebat de auditul extern. Când mi-am început mandatul, primii care ne-au controlat
au fost de la Curtea de conturi, care sunt cei mai buni din lumea aceasta. Nu există
audit extern.”
Dl.Dumitru:”Nu este acelaşi lucru.”
Dl.Primar:” Un auditor mai bun decât Curtea de conturi nu există.”
Dl.Dumitru:”Nu este adevărat.”
Dl.Primar:” Doamna Grădinaru puteţi să-i confirmaţi dvs?”
Dna.Grădinaru:”Domnu Dumitru, ca să poţi să faci un audit până acum, în cadrul
Direcţiei de finanţe era un compartiment de audit care aveau în componenţa şi în
sarcinile de serviciu, în afară de auditarea administraţiilor fiscale de la nivelul
fiecărui oraş, aveau şi auditarea instituţiilor publice, în speţă a primăriilor.
Schimbându-se legea auditului, Direcţia de finanţe nu mai are calitatea de a verifica
instituţiile publice, respectiv primăriile. Auditarea se face de către societăţi
specializate de audit contra-cost.”
Dl.Dumitru:”Ştiu şi?”
Dna.Grădinaru:”Primăria trebuia să aibă prins în buget ...”
Dl.Dumitru:”Aha.”
Dna.Grădinaru:”Nu „aha”, ai făcut o şcoală şi am pretenţia că ai anumite
cunoştinţe.”
Dl.Dumitru:”Trebuia cum ai preluat mandatul de primar trebuia să prevezi...
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Dna.Grădinaru:”Dacă ai bugetul aprobat nu ai cum să prevezi...”
Dl.Dumitru:”Acum dă vina pe Bălăşescu.”
Dl.Ezaru:”Când o să fi tu primar, faci aşa.”
Dl.Dumitru:”Când o să fiu eu primar, fac eu.”
Dna.Grădinaru:”Domnu consilier, vă rog frumos, nu aveţi niciun fel de calitate, nu
v-aţi înscris la cuvânt. În momentul în care doriţi să luaţi cuvântul vă înscrieţi pe
listă.„
Dl.Ezaru:”Da.”
Dna.Grădinaru:”Domnu primar nu putea să ia bani din buget şi să-i mute de la un
capitol la altul, pentru că asta înseamnă deturnare de fonduri şi este penală. Nu cred
că cineva aproba aşa ceva. Pentru anu viitor să facă un astfel de lucru, să se vadă,
pentru că şi eu poate am avut nemulţumiri şi colegii mei consilieri ştiu la ce mă
refer, la ce am făcut şi ce am prezentat. Poate şi eu am nişte nelămuriri şi probleme
cu executări, cu colectare şi cu toate celelalte, dar trebuie să respectăm cadrul legal.
Acest lucru nu este a primarului, nici că vrea nici că nu vrea. Aceasta este problema
cu auditul extern. Mai aveam o problemă care aţi spus-o dvs., care este punctul de
vedere al PNL-ului referitor la situaţie şi că PNL-ul v-a susţinut. Da, pe vremea
dlui.Bălăşescu din ce ştiu eu aţi fost susţinut de acest partid şi aţi fost alături de
PNL, dar credeţi că nouă ne convine situaţia în care se află oraşul? Niciunui
consilier. Banii din bugetul de anul acesta sunt destul de puţini, datorită acestor
prevederi şi reglementări ale Codului fiscal, respectiv diminuarea impozitului pe
venit. Nu mai iau 16% din impozitul pe venit, cota de TVA mi-a rămas, dar iau
10%, gândiţi-vă sunt 6 procente care îşi vor pune amprenta. Totdeauna şi toţi
consilierii au ridicat problema celor 23 de străzi. Ni s-a spus că începând cu 1 aprilie
se va intra pentru realizarea acestor obiective. Numai că din ce am înţeles sunt
probleme legate de canalizare şi de apă. Nu pot să fac o lucrare de asfaltare, care
este făcută pe fonduri europene şi apoi să vin să sap, deoarece nu am voie timp de 5
ani să umblu la această stradă.”
Dl.Dumitru:”Nu, este Ministerul Dezvoltării, sunt şi fondurile europene? Ştiam
că...”
Dna.Grădinaru:”La orice lucrare din asta nu poţi să mai umbli.”
Dl.Dumitru:”Am impresia că termenul este până la sfârşitul anului, nu?”
Dra.viceprimar:”Nu putem să aşteptăm la infint ca cei care lucrează la apă şi canal,
cu toate informările şi notificările care au fost făcute de către primărie şi probabil nu
au fost luate în calcul, nu putem aştepta la infit că vom pierde finanţarea şi nu mai
avem timp să ne încadrăm în termen. Dacă vor realiza porţiunea care ţine de ei peste
câteva luni firma respectivă nu va mai putea să-şi îndeplinească clauzele
contractuale.”
Dl.Dumitru:”Ce este făcut este bun făcut, ce nu, la revedere bani.”
Dna.Grădinaru:”M-aţi întrerupt, eu nu l-am întrerupt pe dl.Dumitru, iar la ceea ce a
spus dra.viceprimar nu este problema Consiliului Local, noi suntem legislativul, iar în
momentul în care unitatea administrativ-teritorială, adică executivul, dacă nu a primit
răspunsul şi dacă nu s-a început lucrarea, se revine la adresă. La instituţia pe care am
condus-o aşa am procedat. Aştept răspuns în termenul legal de 30 de zile după care,
indiferent cum ar fi, funcţionarul care a trimis-o face revenire. Dacă nu, fac la forul
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tutelar şi atenţionez că vor fi cerute penalităţi şi se vor aplica şi sancţiuni asupra celor
care nu-şi îndeplinesc atribuţiile. Ne putem întoarce împotriva celui care nu a realizat
canalizarea cerându-i daune pentru pierderea lucrării respective. Asta se face de primărie,
nu de noi consiliu local.”
Dl.Bercăroiu C:”Oamenii întreabă de ce nu se poate asfalta.”
Dna.Grădinaru:”Am spus.”
Dl.Bercăroiu C:”Din ce cauză nu se poate asfalta şi toată lumea este nemulţumită?
Acest proiect este început în anul 2009 pe fonduri europene. S-au făcut demersuri de
către consiliul de la acel moment pentru a atrage aceste fonduri europene, s-au organizat
licitaţiile de Ministerul dezvoltării, s-au dat lucrările la „n” firme româneşti sau străine,
ştiţi cu toţii că în Breaza au fost spanioli şi aceştia au subcontractat la „n” oameni. Nu am
nimic cu nimeni, dar meseria aceasta nu o faci după ureche. A face instalaţii subterane
presupune să ai puţină carte. Atâta timp cât aceste lucrări au fost făcute prost şi de
proastă calitate, când Hidro Prahova prelua lucrările pe aceste 23 de străzi au constatat că
nici jumătate din ele nu ţin proba de presiune. Mai spuneţi domnilor, că asta înseamnă să
nu avem o comunicare cu cetăţenii (nu avem televiziune, ziar), că atunci când am preluat
lucrarea şi urmează să torn asfalt nu mai pot să o execut. Din 23 de străzi, pe 17 nu ţine
presiunea. Pe strada Naţiunii, pe 200 de metrii nu putem asfalta. Dacă am asfalta aceşti
200 de metrii am pierde toată finanţarea pentru cele 23 de străzi. Aceasta este marea
problemă şi nu depinde efectiv de noi. Am o întrebare. Breaza a avut întotdeauna o
problemă. În permanenţă acest oraş nu avea primar de culoarea politică care era la
guvernare. Acum avem, avem şi primar şi viceprimar, avem o coaliţie PSD cu ALDE la
guvernare, am vormit cu vicepremierul Gavrilescu de aceste probleme şi drept să vă spun
nu am primit multe încurajări. Am pretenţia că dacă sunt la guvernare, am Consiliul
judeţean de partea mea, oare cum este posibil să nu urgentezi lucrurile la nivelul
Ministerul Dezvoltării? Acum sunt în procedura de licitaţie pentru a reda în execuţie
lucrările respective. Suntem în procedura de licitaţie şi suntem legaţi şi de mâini şi de
picioare. Refritor la asfaltare, dl.Bălăşescu a început să asfalteze, strada Morii şi
Naţiunii, cel mai elocvent exemplu din oraş. La un moment dat au început lucrările pe
strada Naţiunii şi am spus atunci, că se ridică cu bordurile la jumătatea gardurilor. Au
spus că nu putem interveni. Până la urmă cetăţenii s-au revoltat şi s-au oprit lucrările.
Firma care a câştigat licitaţia a intrat în faliment şi s-a terminat totul. A venit dirigintele
de şantier şi a spus că nu au făcut bine ceea ce au făcut acolo. Breaza trebuia să plătească
bani acestei firme, a primit blocaj de la Ministerul Dezvoltării să nu plătească, pentru că
nu avem avizul de la directorul de şantier şi s-a terminat tot. A trebuit să stăm încă 6 luni
să facem demersuri, am dat în judecată firma respectivă. Cetăţenii trebuie să înţeleagă că
nu este vina nici a primarului şi nici a consiliului local. Asta trebuie să ştiţi, realitatea
faptică. Oricât am vrea să vă minţim, nu putem. Singurul lucru palpabil la ora actuală,
este licitaţia pe acest tronson de 23 de străzi, a câştigat o firmă care acum aşteaptă Ok-ul
de la Ministerul Dezvoltării.”
Dl.Dumitru:”Sunteţi sigur că nu se va întâmpla şi de data aceasta ca rându trecut?”
Dl.Bercăroiu C:”Acum ei pot să înceapă...”
Dl.Dumitru:”Aveţi o pârghie ca să...”
Dl.Bercăroiu C:”Nu am nicio pârghie. Garanţia este că pe cele 5 străzi la care
reţeaua de apă a făcut faţă la presiune şi la canalizare, se poate da drumul. Firma a
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aşteptat să vină primăvara. Aceasta este realitatea. Că nu avem piaţă, în anul 2007 am
aprobat proiectul în valoare de 10 miliarde. L-au respins. Au venit cu un altul de 50 de
miliarde, o clădire foarte frumoasă. Când se putea face la acel moment cu bani puţini nu
a vrut să se facă. Acesta este realitatea, nu s-a vrut să se facă piaţa. Până la urmă şi
trebuie să ştiţi cu toţii că pentru acel acoperiş care s-a realizat la piaţă primarul a fost
reclamat că s-a reparat piaţa oraşului. Au venit cei de la Poliţia economică. L-am
întrebat, ce ai făcut? Mi-a răspuns: „nu am făcut nimic, am reparat piaţa”. Ne dorim să
mărim intrarea în oraş şi de la Penny să realizăm trei benzi, dar timpul este scurt. Toţi
vrem să facem ceva, nimeni de aici nu este împotriva oraşului. Să ştiţi că şi noi suntem la
fel de nemulţumiţi ca dvs. Cunoaşteţi strada Gurga, aţi văzut ce este acolo? Nu puteţi
intra. Pe strada Păcii la fel. Nu am nicio putere.”
Dl.Ilie Nicolae:”Cine ar trebui să facă acele demersuri? Cei de aici din sală sau din
conducere? Dvs.aveţi perfectă dreptate. Cine trebuie să meargă la Ministerul dezvoltării?
Eu Ilie Nicolae? Alin Cerbu? Nu cumva sunt departamente în primărie care trebuie să se
ocupe de partea acesta? Pentru Hidrojet eu merg la ministere să rezolv problemele.”
Dl.Bercăroiu C:”Este inadmisibil să aşteptăm 6 luni să ne putem recupera strada
Gării de la CNI. Am solicitat-o în iulie şi abia am recuperat-o în decembrie. Nu aveam
voie să intrăm pe ea. Am avut 1 miliard să reparăm strada Gării şi nu am putut.”
Dl.Ilie:”Strada Caraiman nu este pe fonduri europene, niciodată, reţineţi de 15 ani de
când au asfaltat-o cei de la Golf. Sunt aici 3 consilieri locali care locuiesc în zonă şi cei
de la Eden. Au betonat jumătate şi ceilalţi au asfaltat, mergeţi acolo şi vedeţi unde este
un obiectiv foarte important ce se întâmplă. Acolo nu trebuie să vină decât primăria şi să
reasfalteze.”
Dl.Primar:”Nu este preluată canalizarea şi nu sunt făcute probele de presiune. Aţi
văzut că pe str.Ocinei au spart din nou pentru că nu ţine presiunea la canalizare. Nu este
mai bine să terminăm ce este subteran să ştim că este totul bine? Pe bulevard jumătate
din această stradă nu ţine proba de presiune. Dacă noi turnăm asfalt acum şi după aceea
spargem nu ne batem joc de banii noştri?”
Dl.Ilie:”Aveţi dreptate, toate lucrurile trebuie făcute cu rost.”
Dl.Bercăroiu C:”Vă dau un exemplu: uitaţi-vă ce s-a întâmplat, s-a asfaltat DN 1
acum un an şi jumătate şi mergeţi acum pe el spre Ploieşti. Nu a fost iarnă decât o lună şi
uitati-vă cum este DN1. În Câmpina, nu a fost iarnă decât în două tranşe, este praf
asfaltul. Uitaţi-vă în Breaza, este la fel. Ce înseamnă asta? Proasta calitate a lucrărilor
domnilor. Degeaba facem, ne batem joc, ne furăm căciula singuri. Unii bagă banii în
buzunar cu bună ştiinţă, de sus în jos aşa.”
Dl.Machedon:„Am venit odată la dl.primar şi mi-a arătat proiectul pentru asfaltare
strada Griviţei. De la mine este strada îngustă de nu încap două maşini şi în proiect apare
că trebuie să realizeze trotuar. Unde să-l facă? Nu ştiu cine a făcut aceste proiecte.”
Dl.Bercăroiu C:”Ştiţi cum au fost făcute proiectele? De sus din avion. Nu poţi să
modifici nimic.”
Dna.Grădinaru:”Domnu Machedon, este acelaşi răspuns care ni s-a dat pentru
străduţele adiacente care nu au avut prevăzute aducţiunea cu apă. Ştiţi care a fost
răspunsul? Că nu s-a văzut din satelit.”
Dl.primar:”Dacă îmi permiteţi...1 minut...”
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Dna.Grădinaru:”Domnu primar, doreşte să ia cuvântul dl.consilier. Nu acaparăm
şedinţa,.. domnu primar...”
Dl.primar:”Aş dori să vă spun în continuarea celor expuse de dl.Bercăroiu Cătălin,
că este totul praf. Îl văd în sală şi pe dl.de la Irimeşti. Am băgat curent electric la Irimeşti
şi am tras stâlpii cu calul. Aţi înţeles, oamenii aceia nu aveau curent, de 47 de ani nu au
avut drum, mergeau pe o potecă. Obligaţia noastră este ca împreună să facem să fie un
oraş mai frumos şi mai bun. Am început bine şi aş dori să văd şi sprijinul dvs. La
blocurile de sus era noroiul până la genunchi, nu m-a înjurat nimeni şi eram în fiecare zi
acolo, le-am spus că o să mai fie aşa până schimbăm conducta. Aţi văzut acum ce frumos
este? Nu trebuie să ne minţim. Am spus că începem strada Griviţei la sfârşitul lunii
viitoare şi aşa trebuie să facem. Să venim cu propuneri, cu idei să facem în aşa fel să fie
mai bine.”
Dl.Pavel Cătălin:”Domnule primar, problema pe care o am este cea a bulevardului.
Bulevardul Eroilor, bld.Nou, Aleea Toporaşi pe care s-a băgat canalizare numai pe
jumătate de stradă, pe cealaltă jumătate nimic, dar impozitele sunt la fel şi să vedem ce
putem face, sunt găuri de ne-am rupt maşinile. Am înţeles că nu se pot face lucrări că nu
ţine canalizarea, vă înţeleg, dar balastru sau pietriş ne puteţi pune acolo?”
Dl.Primar:”Prima jumătate de la şoseaua principală şi până la intersecţia cu bld.Nou
a ţinut proba de presiune la apă. Mai este cea de-a doua jumătate de stradă până la
intersecţia cu str.Miron Căproiu care nu ţine proba de presiune. Am fost săptămâna
trecută la Ministerul Dezvoltării să ne dea strada înapoi să o reparam noi, consiliul local.
Ştiţi unde nu ţine? La îmbinări. Între timp întocmim proiectul pentru refacerea străzii,
asfaltare, trotuare. Am făcut deja ridicarea topo, urmează autorizaţia de construcţie.
Pentru bulevardul Nou acolo ţine proba de presiune şi avem bani pentru refacerea ei,
vom asfalta până la sfârşit.”
Dl.Pavel:”Bld.Nou cel puţin cu strada Farmaciei toată lumea s-a folosit de acea
stradă.”
Dl.Primar:”Aţi observat că pe str.Farmaciei am făcut reparaţii, cu toate că nu aveam
voie. Erau obligaţi ei care au băgat apa să refacă strada.”
Dl.Pavel:”Cine trebuia să-i oblige?”
Dl.Primar:”CNI că are diriginte de şantier, şef de unitate de implementare. Nouă ne
spuneau:”dvs.nu aveţi ce căuta acolo. Noi le-am dat amenzi. Am notat să vă punem
balastru în gropile de pe bulevard.”
Dl.Dărândău Vasile:”Problema pe care o avem este cu intrarea şi ieşirea pe strada
Frunzelor. Am observat că noi nu mai figurăm ca fiind cartier al oraşului Breaza. Un
asfalt îl rezolvăm azi, mâine, dar dacă moare un om nu-l mai aducem la viaţă. Anul
trecut au avut loc patru accidente, din fericire fără victime.”
Dl.Primar:”De pe str.Frunzelor au venit în consiliu 40 de cetăţeni. Consiliul local au
înaintat adresă la CNADNR, deoarece nu ţine de noi. Noi nu avem voie să pune un
indicator.”
Dl.Dărândău:”De ce l-aţi scos pe cel de acolo?”
Dl.Primar:”Asta încerc să vă spun, că nu noi l-am luat. DN 1 nu este în
administrarea noastră, ci a CNADNR. Noi suntem obligaţi să-i înştiinţăm. Am transmis
adrese la prefectură şi îi pistonăm tot timpul. Am înţeles că au vrut să pună despărţitoare
şi dacă le vor pune nu mai putem lua nici copii de la Nistoreşti, Frăsinet şi Podu
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Corbului. Dacă se va întâmpla asta, o să vin şi împreună cu dvs.o să protestăm în
mijlocul drumului. Acolo ar trebui o preselecţie. Str.Frunzelor am făcut-o, da?”
Dl.Dărândău:”Da, dar mai avem aici la ieşire, nu mai este şanţ nici pe stânga nici pe
drapta. Mai sunt câteva case care nu au fost legate la canalizare.”
Dl.Primar:”Acolo trebuie să facem noi, primăria. Nu s-a scos la licitaţie lucrarea
pentru staţia de epurare.”
Dna.Grădinaru:”Dl.Dărândău, eu vă pot spune că s-a întocmit proiect de hotărâre
pentru montarea unui indicator de localitate pentru Frăsinet şi Podu Corbului. Nu am
putut să-l discutăm în consiliu, deoarece nu am primit aviz de la CNADNR. Au venit
cetăţenii din cartier şi dl.consilier personal Ezaru a mers cu dumnealor la Consiliul
judeţean.”
Dl.Ezaru:”Dacă îmi permiteţi, acum două săptămâni am fost cu dl.primar cu toată
documentaţia şi ne-au promis că vor monta indicatorul de localitate, care înseamnă
reducerea vitezei.”
Dl.Bercăroiu C:”CNADNR a aprobat săptămâna aceasta execuţia a trei sensuri
giratorii la Băicoi, Floreşti şi Băneşti. Sperăm că vor urma şi celelalte.”
Dl.Vlădilă Ctin:”Domnule primar şi stimaţi consilieri, am venit să arăt câteva
probleme, starea de indiferenţă, de nepăsare, de sfidare a conducerii primăriei oraşului
Breaza faţă de noi cei din sectorul străzilor Bucegi şi Unirii, de parcă noi nu am plăti taxe
şi impozite la fel ca ceilalţi. Domnilor o veni iarăşi timpul să votăm, iar o să vină toate
formaţiunile politice, o să ne spună fel de fel de gogoşi şi de minuni. Parcă nu-ţi mai vine
să-i mai crezi. Noi din acel sector o să votăm altă viaţă, altă eră pentru proştii care speră.
De ani de zile sperăm să se întâmple ceva şi la noi. Am fost acum două săptămâni în
audienţă la dl.primar şi ca întotdeauna intri cu ideile tale şi ieşi cu ale primarului. Că nu
se poate, nu sunt bani, ştiu este greu.”
Dl.Primar:”Nu am spus că nu se poate, am spus că vom face. Nu am spus aşa?”
Dl.Vlădilă:”Până la Paştele cailor poate se face ceva. Domnilor, ne flutură steagul
Uniunii Europene aici pe catarg. Poate nu ştiţi, dar în UE nu duce nimeni copilul în spate
până la principală, că dacă nu ai maşină pe str.Unirii şi Bucegi, numai Unirii nu se poate
numi strada mizeriei. Dacă nu-l duci în spate până la str.Marineşti ţi-l trimite
învăţătoarea acasă şi spune:”tu din ce munte cobori copilule” şi ţi-l trimite înapoi acasă.”
Dl.Voicu:”Aţi auzit? A zis că învăţătoarea trimite copilul acasă că este murdar.”
Dl.Bercăroiu C:”Acum un sfert de oră am explicat că indiferent cum am vrea să o
facem nu putem să intervenim. Vreţi să vă minţim? Nu are rost să vă mint.”
Dl.Vlădilă:”În UE nu duci copilul în spate, nu te duci la WC în fundul grădinii că
50% din locuitorii acestui oraş aşa procedează. În UE nu se fac multe alte lucruri care se
întâmplă la noi. Se face totul pentru om, pentru bunăstarea omului, la noi se face contrar
pentru distrugerea acestuia. Câteva familii de acolo ne-au distrus. Au reuşit prin
aprobările care s-au dat să închidă cursul vâlcelei, dintr-o vâlcea de 3,5 metrii au făcut-o
de o jumătate de metru, a făcut un drum şi când vine apa mai mare trebuie să rugăm un
vecin să deschidă porţile să-şi vadă de drum cursul apei. Tubul acela mic nu poate să
preia toată capacitatea vâlcelei. Mihalache a luat aprobări tot într-o veselie şi pe noi ne-a
distrus acolo. Am venit la dvs.şi mi-aţi promis că ne ajutaţi, că îi obligaţi ca fiecare să-şi
facă şanţul.”
Dl.Primar:”Vreţi să vă spun ce au zis vecinii?”
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Dl.Vlădilă:”Ce au spus?”
Dl.Primar:”Nu vă spun că vă supăraţi.”
Dl.Vlădilă:”Strada Unirii dacă nu are şanţuri este o stradă care nu există. Aţi
observat că eu am făcut, la 74 de ani ...”
Dl.Primar:”Vreţi să iau ce aţi scos sau lăsăm aşa ca să nu intre...”
Dl.Vlădilă:”Nu o scoateţi, aţi văzut că am pus tuburi să nu se mai deverseze apa de
pe drum în vâlcea, măcar dirijată. La 74 de ani merg şi îi fac şanţul că nu pot să suport ca
toată apa să curgă pe drum. Îi fac şanţul lui Duricu, lui Mezeruş (care cred că soţia
dânsului este prin primărie pe aici), mai sus la sălcii lui Marinescu şi nu se mai duce apa
pe drum, la mine se deversează şi colmatează vâlceaua şi ne-a afectat pe toţi.”
Dl.Primar:”Problema care o să fie când vom face asfalt. Ştiţi cum este în proiect, pe
unde vine conducta care aduce apa din stradă? Este pe partea dumneavostră.”
Dl.Vlădilă:”Şi ce îi faceţi la vâlcea?”
Dl.Primar:”Apa care vine de acolo este în partea de sus.”
Dl.Vlădilă:”Păi eu ce vă spun, fac şanţurile vecinilor din amonte, la 250 de metrii
mai sus unde este blocat. ”
Dl.Primar:”Trebuie să învăţăm să ne educăm şi să nu mai aruncăm toate gunoaiele
în stradă.”
Dl.Vlădilă:”Cum a înfundat vecinul acesta vâlceaua şi a făcut drum pe vâlcea şi
porţi cu telecomandă, în partea mea la hotar cu Corina fac grătar din fier beton cu stâlp şi
timpan deasupra cu beton şi când va ieşi toată mizeria care nu va trece prin grătar să o ia
pe drum. Nu se mai poate, este de neconceput. Mi-a murit soţia pe data de 14 ianuarie,
norocul meu a fost că era pământul îngheţat şi am scăpat de noroi şi de toată mizeria. A
venit nepoata mea din Belgia şi a râs de mine, mi-a spus:”de ce purtaţi steagul Uniunii
Europene dacă trăiţi în aşa mizerie?” Aceasta este rugămintea mea, să obligăm toţi
cetăţenii să-şi facă şanţurile. Pe timpul lui Ceauşescu îţi era mai mare dragul să te uiţi la
toate gospodăriile cât era de curat. Acum nu interesează pe nimeni nimic, că nu mai are
cine să-i tragă la răspundere. A trecut Nae Ferăstrăeru, fostul primar şi m-a văzut în
vâlcea şi i-am spus: domnu primar uite ce fac eu aici şi aţi promis de când eraţi
dvs.primar că faceţi. Ştiţi ce mi-a spus? „O să mori nea Vlădilă cu lopata în mână că nu
sunt bani.”
Dl.primar:”La dl.Vlădilă sunt două probleme mai dificile. Prima este strada. Tot ce
vine de sus, din canalizarea aceea trece prin grădinile dumnealor, iar când vine apa mare,
adună tot ce găseşte în drum şi se opreşte acolo unde un cetăţean a betonat în curtea
dumnealui mai mult decât trebuia şi vâlceaua refulează.”
Dl.Vlădilă:”Domnul Mihalache a dat toate aprobările.”
Dl.Primar:”Nu dl.Mihalache este proprietar acolo.”
Dl.Tudor:”Nu este dl.Duricu proprietar acolo?”
Dl.Vlădilă:”Duricu a sărit cu toporul la mine. A zis, nea Costele ce faceţi aici
înfundaţi vâlceua? Mi-a spus că are aprobări. Aprobările care s-au dat ne afectează pe
noi, ne-a distrus.”
Dl.Primar:” Nu poţi intra la om în curte, este proprietar.”
Dl.Vlădilă:”V-am spus atunci, vâlceaua trebuie controlată. Apă şi-a băgat toată
lumea, dar canalizare nu au toţi. Nu mai vorbesc de canalizare, când plouă canalizarea
din faţa proprietăţii mele uite atât aruncă jetul de apă.”
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Dna.Grădinaru:”Domnule primar, ştiu că acele cursuri de apă unele sunt
administrate de primărie, iar altele de Apele Române. Acest vâlcel în administrarea cui
este?”
Dl.Primar:”Vâlcelele de pe raza oraşului Breaza sunt în administrarea oraşului
nostru.”
Dna.Grădinaru:”Nu toate. Târsa şi Belioara sunt la Apele Române.”
Dl.Primar:”Cetăţenii sunt proprietari şi pe vâlcel.”
Dna.Grădinaru:”Dacă în actul de proprietate este inclus şi vâlcelul, este proprietar şi
pe vâlcel. Nu domnu inginer?”
Dl.Bogdan:”Da, aşa este.”
Dl.Primar:”Accesul pe proprietatea cetăţenului se face numai cu acordul lui.”
Dl.Vlădilă:”Atunci nu putem, să-l controlăm. Trag cu pompele din hazna şi
deversează în vâlcel.”
Dna.Grădinaru:”Domnu Vlădilă, în această situaţie, când au loc deversări de fecale
în vâlcel se face adresă către primărie, există cineva de la Poliţia locală (nu
dra.viceprimar?), care este responsabil pe mediu. Se face cunoscut, se face verificare, se
anunţă Garda de mediu şi se dă sancţiune.”
Dl.Vlădilă:”Într-o zi de primăvară nu poţi să stai în curte de mirosul care vin din
acestă vâlcea.”
Dna.Grădinaru:”V-am dat o soluţie legală să vă putem rezolva problema. Vă
mulţumesc foarte mult pentru participare, are cuvântul dna.Motoroiu.”
Dna.Motoroiu:”În legătură cu fdt.Goarnei. Am fost în audienţă acum două
săptămâni la dl.primar. Am plecat acum de acasă prin băltoci. Nu ai pe unde să intri. Nu
intră salvarea, maşina de pompieri, nu intră nimic. Este jalnic. Stăm şi ne uităm cum ne
arde casa. Am avut probleme cu tata şi venea ambulanţa de două ori pe zi, cu chin şi jale
îl transportam pe scaun până la drum. Este o gaură la intrarea pe stradă, am adus poze
acum un an şi jumătate, s-a asfaltat 5 cm pe laterale, gaura este în continuare. Au scăpat
prietenii mei în ea cu maşina şi au făcut-o praf. Chiar nu se poate pune ceva deasupra?
Uitaţi-vă, am adus fotografii, suntem mai rău ca cei din Irimeşti. Mi s-a spus să aştept.
Eu nu aştept să se usuce pe jos, ci să se facă ceva acolo. Când mă duc acasă acum nu am
cum să cobor din maşină. Nu este posibil aşa ceva. Am înţeles, am tăcut, a venit zăpada,
a trecut şi aceasta, mergeţi acum să vedeţi cum este. Se promit rigole de câţiva ani, dar
nu s-a făcut nimic.”
Dna.Grădinaru:”Domnu primar, ce se poate face pe acea stradă?”
Dl.Primar:”Noi luna trecută am alocat bani pentru rigole. Dar ştiţi ce înseamnă toate
acestea? Spuneţi.”
Dna.Grădinaru:”Da, proiectul, studiu topo, de fezabilitate, autorizaţie de
construcţie.”
Dl.Primar:”Achiziţie pe SEAP. Ce îi spunem doamnei?”
Dna.Motoroiu:”Până la rigole, ce facem?”
Dna.Grădinaru:”Până la rigole, doamna spune aşa: este o groapă care trebuie
astupată.”
Dl.Primar:”Acolo trebuie toată strada reparată. I-am spus, când se usucă puţin,
doamna a participat la această şedinţă şi a văzut că sunt şi alte străzi, bld.Eroilor,
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bld.Nou, de aceea nu pot să spun o anumită zi. Majoritatea străzilor după ce trece iarna
sunt impracticabile.”
Dna.Motoroiu:”Ştiţi când se usucă strada aceasta? Peste 3-4 săptămâni şi în toată
această perioadă o să merg prin noroi. Chiar nu se poate pune balastru?”
Dl.Primar:”Nu aţi auzit că am un singur buldoexcavator şi unde să mă împart mai
repede? Pe bulevard vedeţi ce probleme sunt.”
Dna.Motoroiu:”Am venit cum două săptămâni.”
Dl.primar:”Da, dar a fost zăpadă? Când s-a topit zăpada?”
Dna.Motoroiu:”S-a topit de câteva zile.”
Dna.Grădinaru:”Se poate balasta această stradă?”
Dl.Primar:”Acolo se adună toate apele de pe versant. La intersecţia str.Goarnei cu
Sunătorii s-a făcut un caseu mare, pentru că toţi cetăţenii de acolo au venit şi au spus că
aşa este bine să se facă. Din caseul acela se împarte toată cantitatea de apă pe două rigole
şi la momentul respectiv aşa au stabilit cetăţenii. Nu poţi să-l acoperi, dacă pui ceva pe el
deasupra toată apa o ia pe stradă. Când vom face rigola nu mai este nevoie ca apa să
treacă şi să intre în caseul respectiv, va trebui să intre pe jos în acea groapă. Atunci
putem să o înfundăm şi nu ne mai certăm nici cu ceilalţi vecini. O să vin la faţa locului să
vorbim cu toţi cetăţenii.”
Dna.Motoroiu:”Acolo nu aveţi pe cine să întrebaţi decât pe mine şi nu cred că este
cineva împotrivă.”
Dl.Primar:”De principiu, când merg pe o stradă cer părerea mai multor cetăţeni,
deoarece nici eu nu mă pricep, nu sunt de meserie.”
Dna.Grădinaru:”Haideţi să chemăm cetăţenii, împreună cu doamna se stabileşte dacă
se acoperă sau nu goapa ca să rezolvăm problema.”
Dna.Motoroiu:”Dacă vine un copil acolo vă spun că îşi rupe gâtul.”
Dna.Grădinaru:”Domnu primar, rezolvaţi dvs.problema, da? Doamna Motoroiu, vă
mulţumesc! Dau cuvântul dlui.Bădilă Robert.”
Dl.Bădilă Robert:”Domnu primar, am văzut că sunteţi foarte mândru de faptul că s-a
asfaltat la blocuri, dar a mai rămas o singură porţiune unde trebuie să te duci cu cizmele.
Este vorba de spaţiul unde depozităm gunoiul menajer. Nu ar fi o investiţie foarte mare,
sunt aproximativ 40 mp.”
Dl.Primar:”A fost şedinţa Asociaţiei de proprietari. Particip la toate aceste şedinţe şi
ascult toate problemele pe care le au cetăţenii. Ultima dată au participat numai 25 de
cetăţeni şi sunteţi foarte mulţi acolo. Singura problemă care există este aceea a străzii
care face legătura, unde sunt acele capace ridicate.”
Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate (1:30:48).
Dl.Primar:”V-am spus că am avut controale de la DNA, DGA, IPJ, Curtea de
conturi de trei ori.”
Dl.Bădilă:”Am înţeles, da...mulţi nu mai vor să facă, de frică să nu vină ăia...”
Dl.Dumitru:”Până la urmă suferă toată lumea. Să vină unul care are curaj domnule.”
Dl.Primar:”De ce nu aţi venit dumneavoastră domnu Dumitru? Vă rog frumos.”
Dl.Dumitru:”Păi domnu primar dacă vă e frică de instituţii.”
Dl.Primar:”Dacă îmi era frică nu mai candidam, dar am făcut-o de la vârsta de 30 de
ani.”
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Doamna preşedintă mulţumeşte pentru participare şi îi dă cuvântul domnului Ilie
Nicolae.
Dl.Ilie Nicolae:”L-am ascultat cu atenţie pe dl.Cătălin Bercăroiu şi are perfectă
dreptate. A vorbit acolo unde trebuie, dar mai avem de insistat. Breaza este nu mai urâtă
ca oricând că s-au mai făcut şi paşi, dar aţi văzut câte probleme au aceşti cetăţeni şi dacă
ar veni toţi v-ar mai trebui luni de zile să-i ascultaţi pe fiecare în parte. Eu cred că în tot
acest timp cât spuneţi dvs.că mai avem de aşteptat, până în Paşti sau după Paşti, eu
plătesc taxe şi impozite ca toţi ceilalţi de aici din această sală. M-am săturat şi vreau şi eu
asfalt cum aveţi şi dvs. Nu vreau să o iau pe strada X sau Y, pentru că mi-a spus cineva
să merg pe stradă pe la dl.Bercăroiu Dragoş, pe str.Victoriei. Nu mă pui pe mine pe unde
să o iau, de ce tu nu o iei pe autostradă invers intrând pe Comarnic? Ar trebui să le
rezolvăm acum. Dacă eu vă spun că pe str.Caraiman nu a intervenit primăria niociodată,
cred că acum a cam venit timpul să faceţi ceva. Vreţi să-mi spuneţi...eu vă ascult...”
Dl.primar:”Vreţi să vă spun mai multe?”
Dl.Ilie:”Eu vă ascult.”
Dna.Grădinaru:”Cred că ar fi mai bine într-o audienţă la dvs.”
Dl.primar:”Ştiţi de ce astăzi nu mai avem bani? De ce nu sunt plătite unele lucrări şi
acum trebuie să încasăm bani? De ce unii din Breaza au făcut lucrări permanent şi le-au
făcut de proastă calitate? Vreţi să vi le spun acum? Într-o zi am să le public.”
Dl.Dumitru:”De ce n-aţi sesizat organele domnule primar?”
Dl.Ilie:”Vreţi să spuneţi că cineva a furat banii de aici...şi ăla care a furat banii...”
Dl.Primar:”O să public Raportul Curţii de conturi.”
Dl.Ilie:”Şi poate puneţi ceva şi cu deszăpezirea anul acesta.”
Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate (1:34:37).
Dl.Ilie:”Puteţi să-mi spuneţi ceva în legătură cu, dar nu acum, cu str.Caraiman?
Când ar putea fi refăcută? Strada a mea personală că şi eu ...”
Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate (1:35:08).
Dl.primar:”Domnu Ilie de unde aţi luat material?”
Dl.Ilie:”Eu am cumpărat cu banii mei.”
Dl.primar:”Arătaţi-mi factura.”
Dl.Ilie:”Să vă aduc eu factura?”
Dl primar:”Aţi avut autorizaţie să reparaţi strada?”
Dl.Ilie:”Domnu primar, dacă vă aduceţi dvs. aminte cred că în 7-8 rânduri m-aţi
rugat să duc piatră şi pe alte străzi. De ce nu m-aţi întrebat de factură atunci? Aţi uitat
domnu primar? Am dus unde a fost nevoie că am avut nişte piatră, am luat-o,... am lucrat
cu o firmă care a plecat, mi-a rămas piatră şi atunci...”
Dl.Primar:”Întâi să vă plătiţi datoriile la primărie.”
Dl.Ilie:”Domnu primar, eu cred că datoriile mele le-am plătit şi cred că am plătit şi
datorii care nu erau ale mele şi erau ale primăriei.”
Dna.Grădinaru:”Nu analizăm ce măsuri a trasat Curtea de conturi. Pentru problema
ridicată de domnul...”
Dl.Primar:”Pentru datoriile pe care le-aţi avut la primărie le-a rezolvat Curtea de
conturi şi v-a impus să plătiţi nişte bani. Plătiţi acei bani mai întâi şi după aceea mai
discutăm.”
Dl.Ilie:”Vi se pare că nu am plătit an de an impozitul la primărie? Staţi puţin că...”
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Dna.Grădinaru:”Domnu primar, sunt discuţii adiacente şi este o problemă personală.
Domnu Ilie...”
Dl.Ilie:”Ilie Nicolae nu are datorii...”
Dna.Grădinaru:” Ilie Nicolae nu are datorii şi atunci nu văd de ce purtăm aceste
discuţii.”
Dl.Primar:”Dl.Ilie Nicolae are datorii şi a plătit o singură dată din ce i-a impus
Curtea de conturi.”
Dl.Ilie:”Vorbiţi de Ilie Nicolae, da?”
Dl.Primar:”Nu de Ilie Nicolae, de firma Nicalice.”
Dl.Ilie:”A cui este firma Nicalice?”
Dl.Primar:”A soţiei dumneavoastră.”
Dl.Ilie:”Are vreo legătură soţia mea cu mine?”
Dl.Primar:”A nu, că locuiţi în curţi diferite.”
Dna.Grădinaru:”Domnu primar, să nu facem discuţii contradictorii, dacă societatea
respectivă aşa cum v-am spus...”
Dl.Ilie:”.... m-am legat de Spitalul de Boli Pulmonare, ce naiba...?”
Dna.Grădinaru:”Aveţi pârghiile în mână pentru colectare, nu are rost să facem
asemenea discuţii.”
Dl.Ilie:”pentru acea sumă a fost soţia executată silit şi s-au pus nişte rate să plătească
lunar, pe care le-a plătit. Aveţi altceva de spus? Eu nu trebuie să vorbesc absolut nimic,
pentru că îmi spuneţi dvs.că nu ştiu ce a făcut soţia mea.”
Dna.Grădinaru:”Domnu Ilie, acestea sunt probleme personale ...”
Dl.Dumitru:”Domnu Ilie, pe cine aţi votat?”
Dl.Ilie:”Eu?”
Dl.Dumitru:”Da, sincer.”
Dl.Ilie:”Întrebaţi-l pe dl.Gheorghiţă...”
Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate (1:38:17).
Dl.Ilie:”Dl.primar vorbeşte acum numai minciuni. Îmi spune mie că am făcut
canalizări. Firma mea niciodată nu a lucrat canalizări. Despre ce canalizări vorbim aici?”
Dl.Primar:”Scuze dacă v-am supărat şi v-am deranjat.”
Dl.Ilie:”Nu m-ai deranjat, dar vreau să-ţi spun că vrei să duci discuţia în altă parte.”
Dl.Primar:”Cred că ar fi bine să încheiem. Spuneţi ce propuneri aveţi.”
Dl.Ilie:”Ce să propun, că de fiecare dată când vin să propun ceva iei cuvintele mele,
le zăpăceşti, le învârteşti şi le duci în altă parte...Voiam să vă propun să mergeţi la
Consiliul Judeţean să... ”
Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate (1:39:51).
Dl.primar:”Să ştiţi că a fost adoptată o hotărâre pentru asfaltarea str.Caraiman. Mai
avem alte două probleme pe această stradă: 1 să rezolvăm cu canalizarea că nu ţine şi 2.
Cetăţenii care locuiesc de la Golf mai sus nu sunt racordaţi la apă. După ce vom termina
cele două lucrări vom demara procedura pentru asfaltare (proiect, ridicare topo).”
Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate (1:41:23).
Dl.Ilie:”Pot să pun eu balastru de la mine sau veniţi dvs. sau iar spuneţi...?”
Dl.primar:”A fost o glumă.”
Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate (1:42:27).
Dna.Grădinaru:”Îi dau cuvântul dnei.Oproiu Maria.”
19

Dna.Oproiu:”Aş vrea să-l întreb pe dl.primar că există pe str.Griviţei o parcelă de
890 de metrii, care a făcut marţi referire la acel act de vânzare-cumpărare, aici în
primărie se ştie şi dacă se poate cumpăra şi drumul public pe care suntem cu proiectul.”
Dl.primar:”Doamna Oproiu, v-am spus că avem proiect de hotărâre privind
mandatarea Primarului oraşului Breaza pentru reprezentarea oraşului Breaza în instanţă,
într-un litigiu ce vizează dreptul de administrare al domeniului public al oraşului
Breaza.”
Dna.Oproiu:”Nu, dar există un teren care l-a cumpărat... nu avem treabă cu drumul.
Aceea persoană care a cumpărat acel teren, acea parcelă de 890 de metrii al băncii a făcut
referire că va cumpăra şi acel drum.”
Dna.Grădinaru îi dă cuvântul dlui.Oprescu.”
Dl.Oprescu:”Este vorba de sprijinul moral pe care vreau să-l acord în totalitate lui
Alin, pentru organizaţia pe care a făcut-o, total şi definitiv, pentru că dacă tu ai fi făcut
această asociaţie care nici nu ştiu cum se numeşte acum 20-30 de ani, Breaza ar fi arătat
altfel. Trage concluzia, că lumea nemulţumită nu numai cea care este în sală şi alta, mulţi
foarte mulţi brezeni nemulţumiţi. Treaba asta atestă dacă mai este nevoie, prăpastia care
se află între primărie şi populaţie. Te rog să intri în esenţa lucrurilor, inclusiv în partea
politică a politicii primăriei, a celor care au sau nu au carnet de partid ca să vezi cam cum
stau problemele. O mulţime de coterii în care esenţa pentru majoritatea consilierilor a
fost maţul gros şi pofticios.”
Dl.Dumitru:”Mulţumesc, sunteţi prea bun domnule Oprescu. Dna.Grădinaru, noi o
să plecăm tot cum am venit.”
Dl.Primar:”Nu este adevărat. Am avut o discuţie constructivă.”
Dl.Dumitru:”Când vreţi să fac mitingul? Când vă pică bine?”
Dl.Primar:”Veniţi mâine la ora 14:00.”
Dl.Dumitru:”Mâine s-ar putea să fie timpul urât și vreau și scena dacă puteți să mi-o
aduceți că vreau să fac un spectacol amestecat cu manifestare a cetățenilor.”
Dl.Primar:”Scena este închiriată de consiliul local.”
Dl.Dumitru:”Când vreți dvs.poate fi și luni, să pice bine și pentru dvs. să nu fiți în
concediu sau mai știu eu.”
Dna.Grădinaru:”Domnu primar, dl.Dumitru solicită aprobarea pentru miting. Având
în vedere că astăzi se supune la vot acel proiect...”
Dna.Anton:”Da, dar hotărârea trebuie trimisă întâi la Prefectură pentru legalitate.”
Dl.primar:”Ceea ce ați citit astăzi aici am rugămintea să le comunicați și în scris să
vă putem formula un răspuns.”
Dl.Dumitru:”Ar fi bine să mergem pe străzi împreună.”
Dl.Primar:”Vă aștept când doriți dvs.și mergem.”
Dl.Toader:”Constat că este o ședință deschisă și m-am înscris la cuvânt pentru
cetățeni. Este greu, localitatea arată rău, au mare dreptate, dar să nu se supere pe mine
dl.primar, a dat multe răspunsuri astăzi și apoi expresia ”se vor rezolva după Paște”.
Constat însă că sunt niște polițe de plătit, dl.Alin Dumitru, dl.Ilie Nicolae, pe care
consider că este necesar și pentru alte persoane, dar marea majoritate a problemelor sunt
de rezolvat în audiențe și pentru tot ce înseamnă compartimentele primăriei care trebuie
să iasă să vadă ce este în teren. Pentru dl.Dumitru, apreciez materialele pe care le-ați
pregătit și prezentat, dar am și o întrebare. Ce taxe diferențiate pentru cetățeni doriți?”
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Dl.Dumitru:” Taxe diferențiate, au venit oameni de pe strada Plaiului, de exemplu
dl.Dimitriu.”
Dl.Toader:”În afara legislației și a Codului fiscal?”
Dl.Dumitru:”Da, asta-i altceva.”
Dl.Toader:”Orașul nostru este împărțit în patru zone. Dacă este ceva din punct de
vedere al zonelor, vino să ne ajuți să o refacem. Sunt foarte multe străzi la zona A și B
cărora li s-a promis canalizare și apă și nu s-a mai făcut. Dacă te referi la asta cu taxele
diferențiate, da, dacă nu, să ținem cont de starea socială sau altceva nu putem. ”
Dna.Grădinaru:”În completarea dl.Toader aș dori să spun următoarele: acolo trebuia
să fie făcută precizarea taxe și impozite diferențiate în funcție de zonă, conform
prevederilor Codului fiscal, pentru că altfel s-ar putea înțelege că cetățeanul care are
venituri mai mari să plătească impozite și taxe mai mari. În ceea ce privește problema pe
care a pus-o cu Spitalul, îți poate răspunde dl.Voicu, deoarece face parte din Consiliul de
administrație al acestuia. Dl.Colorian a făcut demersuri pentru înființarea unui centru
ambulatoriu unde să se facă prin Casa de sănătate aceste analize și care deja
funcționează.”
Dl.Voicu:”Mulțumesc cetățenilor că au participat la această ședință, toate ședințele
consiliului sunt publice. Știm, aveți dreptate, o să vă dau exemplu la Valea Târsei, au
murit 3 cetățeni cu vârste între 60 și 70 de ani ale căror locuințe erau situate la 100 de
metrii una de cealaltă. Toți trei locuiau pe partea nefericită a pârâului, toți trei au fost
scoși prin gârlă, iar în urma mașinii mortuare săreau pe niște bolovani. Vreau să plecați
acasă cu ideea că sunt oameni mult mai năpăstuiți. Am solicitat să se facă acolo
balustrade, o să se facă, dar a fost ghinionul că a trecut o căruță, s-a speriat calul și a
căzut peste niște persoane care însoțeau mortul la biserică. Imaginați-vă că acea femeie a
ajuns la spital cu capul spart și cu hainele rupte. Sunt cetățeni în situații mult mai
dramatice decât dvs. Sunt situații în care oamenii nu au pe unde să-și scoată morții de pe
stradă, este lată de 60 de cm și acești oameni plătesc și ei la fel taxe și impozite. Sunt
într-o stare disperată, ca să ajungă la asfalt merg cu cizme de cauciuc și la întoarcere
procedează la fel.”
Dl.Machedon:”După cum prezintă dl.consilier această situație, noi trebuie să ne
cerem scuze că am venit.”
Dna.Grădinaru:”Nu trebuie să vă cereți scuze domnule Machedon. Vă aduceți
aminte cu inundațiile, a venit ISU, reprezentantul Apelor Române, la insistența cui? Să
facă acel raport să se poată obțină bani. Guvernul nu a aprobat acei bani, acolo erau
prevăzute refacerea a două podețe, erau prevăzuți bani pentru gospodăriile afectate din
spatele școlii și pentru ultimul podeț care face legătura cu Provița. Acel referat a fost
trimis să stea la baza acelei Hotărâri de Guvern și nu a fost aprobată. Acolo dl.primar a
prevăzut niște bani ca să se facă unu sau două podețe.”
Dl.Primar:”Sunt aprobați banii ca să se înceapă lucrarea.”
Dna.Grădinaru:”Nu este totul legat de noi și cetățeanul trebuie să înțeleagă. Chiar
dacă sunt și alte străzi și cu probleme foarte mari, totul depinde de aparatul de
specialitate din primărie, de executiv și acolo trebuie oamenii impulsionați pentru a lua
măsurile necesare să facă ceea ce trebuie. Vă mulțumesc pentru participare, acum trecem
la ordinea de zi a ședinței de astăzi.”
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Dl.Ilie:”Doamnă președintă, nu mai pot rămâne foarte mult la această ședință și cu
acordul dvs.și al consiliului local, vă solicit ca proiectul privind înființarea parcului
industrial să fie discutat primul.”
Doamna preşedintă solicită acordul consiliului local ca punctul 7 de pe ordinea de zi
să devină punctul 1 – s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înfiinţarea
societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Dna.Grădinaru dă citire proiectului de hotărâre.
Dna.secretar:”Denumirea este de ”Parc Industrial Breaza SRL”, a fost propus sediul
în incinta Primăriei orașului Breaza, la etajul II al clădirii. Obiectul de activitate –
activitatea principală vizează activități ale organizațiilor economice și patronale, iar ca
obiecte secundare sunt foarte multe, cam tot ce cuprinde CAEN. Rata de funcționare
nelimitată, capitalul social 200 lei, minimul care se poate constitui, mai sunt mențiuni
despre majorarea capitalului și reducerea care sunt prevăzute, în conformitate cu Legea
nr.31/1990. Adunarea Generală va fi constituită din membrii Consiliului local, iar
Consiliul de administrație urmează să-l desemnați dumneavoastră.”
Dra.Viceprimar:”Consiliul de administrație se poate numi la o dată ulterioară sau
acum trebuie să hotărâm?”
Dna.secretar:”În actul constitutiv, deoarece nu îl înregistrează la Oficiul Registrului
Comerțului.”
Dl.primar:”Consiliul de administrație îl propuneți dvs. și îl puteți revoca oricând,
chiar și luna viitoare. Important este să aprobăm actul constitutiv și pentru a putea să-l
înregistrăm la Registrul Comerțului. Este important pentru noi ca oraș să adoptăm
această hotărâre privind înființarea Parcului industrial. Urmează ca dvs.să mă mandatați
pentru a înregistra acest act constitutiv la Registrul comerțului, pentru a depune la bancă
200 lei. Dacă documentele sunt bine întocmite, vom constitui societatea și urmează ca
reprezentantul Consiliului de administrație desemnat din rândul celor aleși astăzi de
dvs.să semneze toate documentele și la va depune pentru avizare la Ministerul
Dezvoltării. Ceea ce aprobăm noi acum sunt acte preliminare înființării parcului.
Înființarea acestui parc industrial se încearcă de ani de zile, a fost dorința mai multor
persoane, începând cu președintele de sindicat Ilie, Nicolae și primarii din mandatele
trecute. Ultima înfățișare a reprezentanților de la Hidrojet și unul dintre motivele pentru
care s-a amânat acel proces cu 3 luni și pentru care această societate nu a intrat în
faliment, a fost acela de a înființa parcul industrial și de a prelua salariații de pe
platforma SC Hidrojet SA. Mi-e teamă de ziua în care nu vom avea cu ce să ne mai
apărăm. Acum constituim parcul industrial, ce motiv mai invocăm în luna mai? Domnu
Ilie, împreună, așa cum am făcut de fiecare dată, să găsim un motiv plauzibil și uzina să
nu fie închisă în luna mai.”
Dl.Ilie:”Mulțumesc foarte mult doamnă președintă, mulțumesc și consiliului local
pentru demersurile efectuate într-un timp atât de scurt.”
Dna.Grădinaru:”Demersurile sunt făcute din data de 23 ianuarie 2018.”
Dl.Ilie:”Este bine că au fost demarate, mulțumesc și domnului primar. Printr-o
adresă către ILA Brașov, dl.director Rășină a vorbit telefonic cu dumnealor, le-a
transmis că actele sunt în derulare și ieri am primit vizita unui reprezentant al firmei
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care a spus că ar fi interesați să deschidă o secție în parcul industrial de la Breaza. Mai
am o singură rugăminte, atunci când veți desemna reprezentanții în Consiliul de
administrație să fie oameni adevărați, nu pe criterii politice neapărat, dar pot face parte
și din partidele politice. Să nu fie pe criterii politice sau de prietenie, deoarece aici nu
este o joacă de copii și în parcul industrial trebuie să fie oameni adevărați, care au lucrat
în domeniu, ați observat că se cer juriști, economiști, ingineri. Nu este problema mea,
este problema dvs.deoarece dvs.decideți acest lucru. Vă mulțumesc!”
Dl.Vintiloiu:”Solicitați să facă parte din cei care au condus Hidrojetul până acum?”
Dl.Ilie:”Managerul societății este un om extraordinar, un om echilibrat, nu am
propus eu pe nimeni. Hidrojetul a rămas într-un singur director care face de toate. Am
spus să nu fie pe primul plan criteriul politic, dar dacă este un om capabil din PSD,
PNL, puteți să-l desemnați că nu mă deranjează pe mine. Este problema dvs., deoarece
eu nu am dreptul nici să propun.”
Dl.Vintiloiu:”Da, dar ne-ați sugerat să punem oameni adevărați. Eu propun să
facem o selecţie doamna preşedintă să punem oameni capabili acolo.”
Dra.Viceprimar:”Consiliul de administraţie poate fi desemnat la o altă dată?”
Dna.Grădinaru:”Din ce am citit în lege, la regiile autonome trebuie și un
reprezentant de la Ministrul de finanțe, un reprezentant al autorității publice locale,
directorul nu este obligatoriu să fie între cei 5, poate să fie un alt director al parcului
industrial. Directorul nu poate să fie președinte al Consiliului de adminsitrație. În lege
scrie de o preselecție a consiliului. Pentru întreprinderile publice la care nu a fost
declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație sau a
Consiliului de supraveghere, conform OG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, se declanșează
procedura de selecție prin grija autorității publice superioare în termen de 50 de zile de
la intrarea în vigoare a Normelor metodologice prevăzute la art.4. Legea societăților
comerciale nu-mi aprobă statutul dacă nu sunt desemnați membrii Consiliului de
administrație. În lege spune cum pot fi dați jos, revocați, ce se întâmplă pe perioada
când sunt în vacanță și dacă este ceva se face o nouă selecție din corpul de rezervă.”
Dra.Viceprimar:”Aş dori să o întreb pe doamna secretar, dacă există posibilitatea să
amânăm acest proiect, fără să ieșim din termenul în care trebuie să depunem
documentele.”
Dna.Grădinaru:”Nu există această posibilitate. Dacă nu se aprobă și nu primim de la
Prefectură aprobarea, se pierde termenul de 23 aprilie 2018 și atunci vom avea
probleme cu cetățenii și salariații de la SC Hidrojet SA că nu am rezolvat și nu am
respectat termenul. ”
Dra.Viceprimar:”Putem face o şedinţă extraordinară.”
Dl.Vintiloiu:”Propun să facem şedinţă estraordinară după ce facem preselecţia.”
Dna.secretar:”Domnu Vintiloiu, AGA ca să funcționeze trebuie înființată societatea.
Cel care înființează o societate numește și consiliul de administrație.”
Dl.Vintiloiu:”De ce să punem înainte Consiliul de administraţie?”
Dna.Grădinaru:”Consiliul de administrație este considerat ca administrator al
societății.”
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Dra.Viceprimar:”Doamna preşedintă, pe 13 aprilie este posibil să avem o şedinţă
extraordinară. Nu ieşim din termen sau la jumătatea lunii şi ne încadrăm în termenul
respectiv. Decât să luăm o decizie în grabă mai bine facem o şedinţă extraordinară.”
Dl.Bogdan:”Fiind președintă de ședință și președintă de partid, vă rog să faceți
propunerile pentru CA.”
Dna.secretar:”Aşa am spus că facem o extraordinară pentru proiectul cu pajiştile.”
Dna.Grădinaru:”Trebuie să respectăm ordinea. PNL-ul are un lider de grup în acest
consiliu și acesta este Florin Cîrtoaje. Chiar dacă eu sunt președintă de partid,
dl.Cîrtoaje fiind mai vechi în consiliu dumnealui ne reprezintă în toate activitățile și
toate acțiunile. Trebuie să fim toți conștienți că fiecare organizație trebuie să propună o
persoană care trebuie să aibă experiență, care trebuie să reprezinte și să facă ceva pentru
acest parc industrial. Așa cum a spus și dl.Ilie, să putem prelua și acești salariați de la
Hidrojet, care dacă se desființează societatea aceștia cu familiile lor vor deveni asistați
sociali. În ședința de comisii s-a stabilit ca fiecare organizație să vină cu o propunere.”
Dra.viceprimar:”Nu s-a stabilit lucrul acesta.”
Dl.Voicu:”Nu vreau să vorbesc despre oameni sau despre nume, că dacă am să spun
un nume poate nimeni de aici nu-l știe. Îmi pare rău că a plecat dl.Ilie, lider de sindicat,
care a spus că mai bine mai întârziem câteva zile decât să punem niște oameni care nu
se pricep. Cred că ar fi mai bine ca atunci când propunem pe cineva, persoana
respectivă să fie aici, să se prezintă, spune ce studii are, ce activitate a desfășurat, ar fi
mai corect așa.”
Dra.Viceprimar:” Aşa avem timp să întocmim şi procedura respectivă, să-i chemăm,
să-i vedem, să-i cunoaştem, nu putem lua o hotărâre în primă.”
Dl.Bercăroiu D:”Se pot revoca uşor.”
Dra.Viceprimar:”Trebuie să ai motive serioase, nu poţi fără motiv.”
Dna.Grădinaru:”Spuneţi-mi atunci când facem şedinţa. Și când o propuneți dvs.?”
Dl.Toader:”Pe 10 aprilie, după Paşte.”
Dna.Grădinaru:”În perioada 1- 4 aprilie nu pot participa la o altă ședință, 5 aprilie
este Joia Mare, pe 6 aprilie este liber, pe 9 aprilie iar este liber, când să facem o altă
ședință? Hotărâți când facem o altă ședință, dar să nu pierdem termenul.”
Dl.Toader:”Doamnă preşedintă, cunosc tot calendarul bugetar. De ce nu înţelegeţi
că astăzi ne forţaţi să votăm nişte nume pe care nu le ştim?”
Dna.secretar:”Nu vă forţăm.”
Dl.Cîrtoaje:”Se știa de acest proiect de foarte mult timp, se știa că trebuie să
desemnăm persoane în consiliul de administrație, am discutat în ședința de comisii pe
ce principiu să numim acele persoane, constat că acum și-au schimbat părerea anumiți
colegi consilieri și nu înțeleg de ce trebuie să mai facem o altă ședință? Vor veni cu alte
propuneri? Nu, vor veni tot cu cele de astăzi. Dacă nici noi consilierii nu-i cunoaștem
pe cei din Breaza... Nu cred că dl.Voicu aduce o persoană pe care nu o cunosc. De ce
trebuie să amânăm?”
Dl.Bercăroiu D:”Termenul este prea scurt și nu avem timp să mergem la Registrul
Comerțului, cred că ar trebui să desemnăm acele persoane, iar cele care nu vor îndeplini
condițiile pe parcursul a 30-60 de zile îi vom revoca.”
Dna.Anton:”Înainte de a se face propuneri am un amendament la acest proiect. În
actul constitutiv am sesizat o neconcordanţă la art.14, lit.”a”, între alineatele 1 și 6,
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unde spune că societatea este administrată de consiliul format din 5 membrii pentru o
perioadă determinată de 2 ani și apoi scrie 4 ani, iar la pct.6 spune că este ales un
președinte pe o perioadă de 4 ani.”
Dna.Grădinaru:”Dacă mai găsiți astfel de neconcordanțe ar trebui comunicate.”
Dra.viceprimar:”Eu am primit mapa abia ieri.”
Dna.Goga:”Dra.viceprimar, noi am dus mapele la Poliția locală de vineri, nu vrem
să fim învinuite că nu ați primit materialul din cauza noastră.”
Dra.viceprimar:”Cine v-a învinuit pe dvs.?”
Dna.Goga:”Ați spus, ”am primit mapa cu o zi înainte.”
Dra.viceprimar:”Da, am spus că am văzut mapa cu o zi înainte.”
Dl.Bercăroiu D:”În şedinţa de comisii s-a discutat.”
Dra.viceprimar:”Când s-a desfăşurat şedinţa de comisii eram la Chişinău delegată.”
Dna.Goga:”Știu, dar nu vreau să creadă domnii consilieri că transmitem aceste
mape preferențial.”
Dl.Bercăroiu D:”Supuneți la vot cine vrea să propunem acele persoane în CA astăzi
și cine nu.”
Dna.Anton:”Supuneți la vot mai întâi amendamentul formulat de mine.”
Dra.viceprimar:”Nu supunem la vot înainte dacă se amână sau nu proiectul sau dacă
suntem astăzi de acord sau nu și după aceea amendamentul?”
Dna.Grădinaru:”Amendamentul oricum trebuie votat. Indiferent că votăm sau nu
reprezentanții în consiliul de administrație, amendamentul trebuie votat.”
Este supus la vot amendamentul formulat de dna.Anton: la art.14 să fie 2 ani și să
corespundă cu celălalt - s-a votat în unanimitate.
Doamna preşedintă supune la vot propunerea ca membrii în Consiliul de
administraţie să fie desemnaţi în această şedinţă: 9 voturi pentru şi 8 abţineri (Anton M,
Bran A, Meseşeanu O, Neguţescu E, Oprea D, Postelnicu O, Tudor F şi Voicu I).
Se poartă discuții libere (02:27:00).
Dna.Anton:”Propunerile ce vor fi formulate pentru membrii în Consiliul de
administraţie trebuie să aibă votul a 2/3 din numărul consilierilor.”
Dra.Viceprimar propune:”Avem trei propuneri: Frâncu Florin - inginer, Răşină
Şerban – inginer. Dna.Oprea are o propunere.”
Dna.Oprea:” Galiţi George-Romeo.”
Dl.Cîrtoaje propune pe:”Feraru Daniel-Constantin şi Popescu Pompiliu. Dl.Feraru are
Academia Militară și studii de management, iar Pompiliu Popescu este inginer.
Dna.Anton:”Din cele 5 propuneri avem ingineri și niciun economist sau jurist cum
prevede legea.”
Dl.Bogdan:”Împreună cu PSRO și cu PMP venim cu următoarea propunere:
dl.inginer Vilăescu Florin”;
Dna.Anton:”Nu avem nicio propunere de economiști și juriști.”
Dra.Viceprimar:”Dacă participă dl.Pompiliu Popescu, nu particip la vot şi la
dezbateri, deoarece suntem rude.”
Dna.Grădinaru:”Atunci venim cu o altă propunere, în locul dlui.Popescu Pompiliu îl
propunem pe dl.Panțâru Teodor.”
Dl.Vintiloiu propune pe: ”Davidescu Gheorghe-Marian – consilier juridic”.
Dl.Bogdan:”Putem forma Consiliul de administrație din 7 membrii?”
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Dna.secretar:”Legea prevede 3-7 membrii. Sunt deja 7 propuneri.”
Dna.Anton:”Nu avem economist.”
Dl.Cîrtoaje:”Dl.Feraru este economist.”
Dra.Viceprimar:”Nu este corect ce faceţi, de ce schimbați regulile jocului în timpul
jocului? Așa putem să venim și noi cu mai multe propuneri.”
Dna.Grădinaru:”Dra.viceprimar, domnii consilieri Voicu, Tudor și Postelnicu care au
participat la ședința de comisii, știu că s-a spus ca fiecare formațiune să vină cu minim
două propuneri. În momentul în care ați venit cu trei propuneri, s-a hotărât să se
constituie consiliul de administrație din 7 membrii.”
Dra.Viceprimar:”Cine a hotărât să fie consiliul din 7 membrii, eu acum aflu. Nu este
corect.”
Dl.Bercăroiu D:”Întrucât nu avem economist, propun pe doamna Enoaie MonicaGeorgiana care este expert contabil.”
Urmare propunerilor, se constată că se doreşte (de către o parte din consilieri)
formarea Consiliului de administraţie din 7 membrii şi dna.preşedintă supune la vot
această propunere: 9 voturi pentru şi 8 abţineri Anton M, Bran A, Meseşeanu O,
Neguţescu E, Oprea D, Postelnicu O, Tudor F şi Voicu I).
Dl.Bercăroiu C:”Dra.viceprimar, ați venit cu trei propuneri. Normal ar fi unul să fie
jurist, altul economist și al treilea inginer.”
Dra.Viceprimar:”A fost timpul foarte scurt și nu ne-am hotărât asupra unuia. Sunt
atâtea persoane care și-au dorit și ar putea, de aceea am solicitat amânarea proiectului,
dar nu s-a vrut.”
Dna.Goga dă citire propunerilor formulate:
- dra.viceprimar a propus pe: Frâncu Florin şi Răşină Şerban;
- dna.Oprea Dorina propune pe Galiţi George-Romeo.
- dl.Cîrtoaje a propus pe: Feraru Daniel-Constantin şi Panțâru Teodor care a luat
locul dlui.Popescu Pompiliu.
- dl.Bogdan a propus pe: Vilăescu Florin;
- dl.Vintiloiu a propus pe: Davidescu Gheorghe-Marian;
- dl.Bercăroiu D a propus pe: Enoaie Monica-Georgiana.
La acest moment sunt 8 propuneri.
Dl.Cîrtoaje:”Dacă tot nu avem economist, retragem o persoană propusă de noi și o
înlocuim cu Enoaie Monica-Georgiana.”
Dna.Grădinaru:”Domnu consilier, dacă o luăm matematic 7 împărțit la 17 fac 0,4,
PSD propune 3, celelalte 4 partide care s-au unit 1,6, deci 2 și noi care suntem 5 vom
avea tot 2. Împarți la 17 consilieri și de ce să renunți la unu?”
Dl.Cîrtoaje:”Am zis că PSD-ul și toate cele trei partide veniți cu 3 propuneri. Au
venit numai cu 2, atunci este ok.”
Dna.Anton:”Cu trei au venit. Cu Enoaie, sunt trei de la ei.”
Dna.Grădinaru:”Eu nu pot să renunț la oameni care fac activitate, doar de
dragul...,dar de ce nu renunță PSD-ul? Pentru că au un economist și am înțeles că este un
economist foarte bun. În cadrul PSD-ului este un economist.”
Dna.Anton:”Cred că spuneți de Anton Florentin, l-am întrebat și nu vrea, mai mult nu
se poate deoarece suntem rude.”
Dra.Viceprimar propune pauza de 5 minute.
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Doamna președintă supune la vot propunerea drei.viceprimar: s-a votat în
unanimitate.
S-a reluat ședința.
Dna.Grădinaru:”Am aflat că dl.Feraru este rudă de gradul II cu dl.Bercăroiu Dragoș.
Din partea organizației PNL, venim cu propunerea de înlocuire a dl.Feraru cu dna.Enoaie
Monica-Georgiana. Vom vota acum cei 7 membrii ai Consiliului de administrație și actul
constitutiv. După adoptarea hotărârii se va merge la Registrul Comerțului pentru
înființarea societății.”
Dra.viceprimar:”Dacă acest Consiliu se constituie din 7 membrii, atunci mai
formulăm o propunere pe lângă cei trei.”
Dna.Grădinaru:”Dra.viceprimar, ca să fim corecți din toate punctele de vedere
împărțim 7 la 17, iar dvs.aveți dreptul la trei propuneri care vor fi și aprobate.”
Dra.viceprimar:”Ca să fim corecți dna.Grădinaru, n-ar trebui să se schimbe regulile
jocului în timpul jocului și atunci vor rămâne 5 membrii.”
Dna.Grădinaru:”Rămân 5 și atunci aveți dreptul la două propuneri. Dacă împărțim 5
la 17 și aveți dreptul la 2, iar noi celelalte organizații avem dreptul la câte un membru.”
Dl.Cîrtoaje:”Cred că domnii de la PSD vor să propună dumnealor 7 membrii.”
Dra.viceprimar:”Noi am vrut trei membrii în condiţiile în care acest consiliu se forma
din 5. Dacă s-a mărit numărul la 7 atunci mai propunem încă o persoană.”
Dna.Grădinaru:”Dra.viceprimar, suntem 17 consilieri, 5 împărțit la 17 și înmulțit cu 8
fac 2,4 consilieri. Ce este sub 0,5 se duce în minus, deci aveți dreptul la 2 membrii, noi
avem dreptul la 1 membru, ALDE fiind 2 consilieri aveau dreptul la 0,6, adică 1
membru, iar PSRO împreună cu PMP tot 0,6, adică tot 1 membru. Ca să rămâneți cu 3
membrii și nu am avut nimic împotrivă, ... ca să nu dăm afară niciun om de la dvs.care
sunt foarte bine pregătiți, mărim la 7 și dvs.rămâneți cu 3 propuneri.”
Dra.viceprimar:”Eu am propus amânare, nu aţi dorit, faceţi cum vreţi.”
Dl.Cîrtoaje:”Dra.viceprimar mai dorește să facă o propunere.”
Dra.viceprimar:”Propun pe Iulian Neagoe, un economist.”
Dl.Cîrtoaje:”Păcat că nu suntem filmați să vadă și cetățenii ce se întâmplă aici.”
Dna.Grădinaru:”Aceasta este vina dlui.primar. Avem hotărâre adoptată pentru a
cumpăra cameră video. Costa 2.600 lei aparatura pentru înregistrarea ședinței. Aparatura
trebuia achiziționată de când s-a adoptat hotărârea, deci nu s-a vrut. Revenind la proiect,
PSD are 3 membrii, PNL 2...”
Dra.Viceprimar:”De ce 3? Am propus 4.”
Dna.Grădinaru:”Justificați de ce 4.”
Dra.Viceprimar:”Am schimbat regulile jocului.”
Dna.Grădinaru:”Vă rog frumos să-mi precizați calea legală. De ce dvs.4, de ce nu
vrem și noi tot 4? Unde este legalitatea? Dacă suntem corecți cred că ar trebui să facem
cum este legal.”
Dra.Viceprimar:”Este foarte legal şi cu 3 şi cu 4 propuneri.”
Dl.Bercăroiu C:”Vorbesc acum politic, vis a vis de actul de guvernare. Se pare că
dvs.domnilor colegi de la PSD considerați că noi cei de la ALDE nu avem niciun rol și
îmi pare rău că trebuie să spun că voi transmite și mai departe. Ne tratați într-un fel
anume, nu are rost să spun cum...”
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Dra.viceprimar:”Domnule Bercăroiu, l-am sunat pe dl.Gabi Bogdan și am crezut că
suntem în alianță și am avut acordul dânsului în direcția aceasta, dar văd că s-a întâmplat
altfel.”
Dl.Bercăroiu:”S-a vorbit de 3 membrii.”
Dra.viceprimar:”Da, în condițiile în care Consiliul de administrație era format din 5
membrii, în condițiile în care se dorește 7 vrem și noi un om în plus.”
Dna.Grădinaru:”Dacă sunteți coaliție ALDE cu PSD aveați 3 membrii și în condițiile
în care acest CA se forma din 5.
Dra.viceprimar:”Mai aveți puțin și spuneți că mai avem dreptul la 1 sau la 2.”
Dna.Grădinaru:”Nu am spus asta, dar dacă ar fi să o luăm legal...”
Dra.viceprimar:”Dna.Grădinaru, este legal și cu 3 și cu 4.”
Dna.Grădinaru:”Și atunci cine renunță? Să supunem la vot.
Dl.Primar:”Am o propunere. Să numim un administrator unic.”
O parte din consilieri nu au fost de acord şi pentru acest motiv propunerea nu a fost
supusă la vot.
Cine este de acord cu:
- dl.Frâncu Florian - 12 voturi pentru și 5 abțineri;
- dl.Rășină Șerban - 10 voturi pentru și 7 abțineri;
- dl.Galiți Robert-Romeo - 8 voturi pentru și 9 abțineri;
- dl.Iulian Neagoe - S-a votat în unanimitate;
- dl.Panțâru Teodor - 12 voturi pentru și 5 abțineri;
- dna.Enoaie Monica-Georgiana - 12 voturi pentru și 5 abțineri;
- dl.Vilăescu Florin - S-a votat în unanimitate;
- dl.Davidescu Marian - 9 voturi pentru și 8 abțineri;
Dna.Grădinaru dă citire membrilor Consiliului de administrație: Frâncu Florian,
Rășină Șerban, Iulian Neagoe economist, Panțâru Teodor - inginer, Enoaie MonicaGeorgiana – economist și expert contabil, Vilăescu Florin - inginer, Davidescu Marian jurist.
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 modificarea
Anexei la HCL nr.56/31.05.2007 privind aprobarea reactualizării inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al oraşului Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local – aviz favorabil.
Avizul secretarului este favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate: s-a votat în
unanimitate.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
nomenclatorului stradal al Oraşului Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de
hotărâre cu următorul amendamet. La strada Viitorului avem numere pe partea stângă de
la 1 la 47 şi nu 147.
Dra.Viceprimar:”Am sesizat o eroare materială, privind aprobarea nomenclatorului
stradal al Oraşului Breaza. În expunerea de motive spune așa: nomenclatorului stradal
cuprinde, denumirile actuale ale străzilor, numerele poștale, denumirile vechi ale
străzilor și actele normative. Noi nu avem denumirile vechi ale acestor străzi.”
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Dna.secretar:”Nu denumirile vechi, trebuie numai denumirea străzii și numerele
poștale, exact cum le aveți în anexa la proiect.”
Dra.Viceprimar:”Şi atunci unde este greşala? La expunerea de motive sau la anexă?”
Dna.secretar:”La expunerea de motive.”
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 mandatarea
Primarului oraşului Breaza pentru reprezentarea oraşului Breaza în instanţă, într-un
litigiu ce vizează dreptul de administrare al domeniului public al oraşului Breaza;
Dna.Goga:”Am primit o adresă din partea doamnei Dumitrescu Vasilica Elisabeta,
domiciliată în Breaza, str.Griviței, nr.46, prin care spune că revine la o solicitare din luna
februarie 2018 la care nu a primit răspuns. Această solicitare se referă la recunoașterea
actelor autentice de proprietate pe care le deține pentru imobilul din str.Griviței, nr.46.
Menționează că răspunsul 746/13.02.2018, emis de Primăria orașului Breaza prin
Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului nu lămurește situația juridică a
proprietății din str.Griviței, nr.46 și înțelege din răspunsul transmis, refuzul funcționarilor
de a înscrie în evidențele instituției actele ce dovedesc proprietatea Dumitrescu și
totodată ignorarea dispozițiilor Sentinței civile nr.4108/2009 a Judecătoriei Câmpina,
definitivă și irevocabilă. Se vede nevoită să facă precizarea că a depus prin registratura
primăriei documentele ce atestă dreptul de proprietate: sentința civilă, raportul de
expertiză refacere a expertului topograf Băiuță Nicolae, sentința civilă nr.262/1973 a
Judecătoriei Câmpina, sentință ce stabilește drum de trecere de la str.Griviței până la
proprietatea Dumitrescu.”
Dna.Anton:”Are o sentință prin care i se recunoaște dreptul de proprietate pe acea
porțiune? Asta este relevantă. Dacă nu se constată prin nicio sentință că are drept de
proprietate pe terenul respectiv, iar la noi apare că suntem proprietari, mergem în instanță
pe comparare de titlu și instanța decide.”
Dna.Goga:”Spune în continuare, că toate aceste acte dovedesc dreptul de proprietate
continuu și vecinătățile proprietății familiei Dumitrecu începând cu anul 1941, an în care
bunicii dumneaei au achiziționat terenul și până în prezent.”
Dna.Anton:”Am luat la cunoștință, o considerăm pertinentă doar în situația în care
deține o hotărâre prin care i se constată dreptul de proprietate, în cazul în care nu are...”
Dna.Grădinaru:”Faptul că nu a solicitat în instanță și primăria ca parte, deoarece noi
aveam înscris în domeniul privat și în PUG-ul orașului...”
Dna.Goga:”Prin această adresă ne solicită respingerea proiectului de hotărâre.”
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 16 voturi pentru, dra.viceprimar nu
votează deoarece nu se afla în sală.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor
măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza;
Dna.secretar precizează că a fost emis şi avizul Poliţiei oraşului Breaza, acesta fiind
favorabil din data de 28.03.2018. Nr.avizului este 4762/28.03.2018.
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Avizul de legalitate al secretarului oraşului este favorabil.
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Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea
comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Oraşul
Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat: s-a votat în
unanimitate.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
constituirii unui drept de uz şi servitute în favoarea SNTGN „Transgaz” SA Mediaş
asupra unor terenuri proprietate publică şi privată a oraşului Breaza;
Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat aviz favorabil proiectului de
hotărâre.
Dna.Grădinaru:”Domnule primar, solicit ca din partea dvs.a Primăriei orașului
Breaza să se transmită adresă către SNTGN „Transgaz” SA Mediaş, urmare acestei
hotărâri și a inundațiilor care au avut loc în acea zonă, să se realizeze lucrări – praguri de
fund și amenajarea la picioarele de susținere a magistralei, iar la ședința viitoare doresc
să-mi prezentați această adresă.”
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat: s-a votat în
unanimitate.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui acord de parteneriat între Oraşul Breaza şi Societatea Română de
Radiodifuziune.
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 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea
Regulamentului 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.
Dna.secretar:”Aici este vorba de prorogarea unor termene. Nu se aprobă astăzi
atribuirea ci doar prorogarea unor termene.”
Dl.Bercăroiu D:”Mâine 30 martie 2018, ora 16,00 se întrunește comisia pentru
agricultură din cadrul Consiliului local pentru discuții cu crescătorii de animale. O să fie
în jur de 50 de crescători.”
Dl.Cîrtoaje:”După ce se vor atribui aceste loturi de teren, doresc să mi se prezinte o
situație cu crescătorii de animale și loturile ce le-au fost atribuite.”
Dna.secretar:”O să le vedeți în momentul în care le veți aproba. Trebuie să fie
aprobate de Consiliul local prin hotărâre. Comisia propune, iar dvs.consiliu aprobați
atribuirea pe crescători de animale sau asociații.”
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 15 voturi pentru, dra.viceprimar și
dna.Neguțescu nu votează deoarece nu sunt în sală.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizării, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza;
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Dna.Grădinaru:”Proiectul este însoțit de expunerea de motive, raport de specialitate,
referatul dlui.Cazan Alexandru și avizul dnei.secretar care este nefavorabil.”
Dna.secretar:”Având aviz nefavorabil, nu pot semna hotărârea și o voi comunica la
Prefectură cu obiecțiuni.”
Dna.Grădinaru:”Am intrat pe site-ul mai multor primării din țară, respectiv, București
- la sectorul 3, sectorul 6, la Râmnicu Sărat, la deva și am văzut hotărâri de consiliu local
prin care s-au aprobat și cu grile de salarizare pentru Centrele culturale pe care le aveau
în subordine. Dacă vă amintiți anul trecut când am votat salariile pentru funcționarii din
primărie s-a spus că ei vor intra cu 1 ianuarie 2018. La sectoarele 3 și 6 din București era
aprobate grilele de salarizare din luna iulie 2017.”
Dna.secretar:”Vorbim de servicii publice din subordinea consiliului local, atunci ați
intrat pe art.11 din Legea nr.153. Centrul cultural ”Ion Manolescu” Breaza nu este un
serviciu public, este o instituție publică, persoană juridică.”
Dna.Grădinaru:”Și centrele culturale din sectorul 3 și 6 al capitalei aveau
personalitate juridică.”
Dna.secretar:”L-am rugat pe dl.Cazan, dacă identifică o situație ca a noastră să ne
prezinte. Am căutat pe internet, dar nu am găsit, am discutat la diferite primării, au spus
același lucru, am vorbit la Prefectură. Nu o fac cu nicio răutate, credeți-mă.”
Dl.Cîrtoaje:”În proiectul de hotărâre scrie organigrama centrului cultural, ce treabă
are cu salarizarea?”
Dna.secretar:”Pe baza organigramei se reîncadrează personalul pe noile funcții.”
Dl.Cîrtoaje:”Dacă dl.Cazan a întocmit o organigramă nu putem fi de acord cu ea? Va
modifica salariile?”
Dna.secretar:”Și statul de funcții se modifică. Persoanele care acum sunt angajate nu
mai au posturile respective pe care au fost angajate.”
Dl.Cazan:”Organigrama a fost făcută în funcție de necesitățile pe care le are instituția
și sarcinile pe care le au persoanele angajate în cadrul acesteia. Acel referat l-am întocmit
cu sprijinul unui avocat, dacă nici acesta nu este acceptat înseamnă că... Dorim să treacă
de Consiliul local și atâta tot. Dacă vine de la Prefectură bine, dacă nu, nu.”
Dl.Toader:”Știu că există un Consiliu de administrație la Centrul cultural și în cadrul
acestuia fac parte și colegii noștri. Să ne spună dumnealor dacă au avizat favorabil acest
proiect de hotărâre.”
S-a răspuns că s-a votat favorabil în CA al Centrului cultural ”Ion Manolescu.”
Dl.Toader:”Atunci ne încredem în dumneavoastră, să nu mai lăsăm după Paște și să-l
votăm acum.”
Dna.Goga anunță că se votează cu două treimi.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: 11 voturi pentru, 5 abțineri și
dna.Neguțescu nu votează, deoarece nu se află în sală.
Dl.Cazan:”În Consiliul de administrație dna.Neguțescu a fost de acord.”
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Prezentarea şi semnarea „Declaraţiei de
Reunire” cu Republica Moldova.
După ce doamna Grădinaru dă citire acestei declarații, membrii Consiliului local
semnează ”Declarația de Reunire” cu Republica Moldova.
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Dna.Grădinaru:”Am fost sunată astăzi de doamna Director Dinela Soreanu de la
Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” și m-a rugat să vă anunț că invită toți membrii Consiliul
local, dimineață la ora 9:00, la Ziua liceului și la simpozionul care se organizează.”
Dna.Grădinaru precizează că au fost transmise pe mail pentru însușire, următoarele
documente:
- Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Breaza;
- Raportul de activitate a CNIPT Breaza pentru anul 2017.
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: 14. Prezentare răspunsuri formulate la
corespondenţa adresată Consiliului Local Breaza;
- adresa nr.32/29.03.2018;
Dra.viceprimar:”Nu am fost la şedinţa de comisii, nu ştiu ce aţi hotărât dvs.referitor
la această adresă, nu-mi asum punctul dvs.de vedere.”
15. Întrebări şi interpelări.
Dna.Anton:”Domnule primar, problema pe care o supun atenției dvs.este aceea că
pe str.Salcâmilor trebuie înlocuite 2 lămpi și 4 becuri. Ce puteți să ne spuneți de
alunecarea de la Iancu?”
Dl.Primar:”Au venit de la Inspectorat, au întocmit proces-verbal pentru o anumită
valoare și urmează să fie alocați bani de la Guvern.”
Dna.Anton părăsește sala de ședință.
Dl.Bercăroiu D:”La troiță de pe str.Erou Col.Popovici să se continue rigola stradală,
deoarece este posibil să cada cineva acolo.
Dl.Primar:”O să se facă.”
Dl.Bercăroiu D:”Pe str.Ocinei am văzut că a fost întreruptă rigola și din cauza ploilor
din toamnă s-a degradat şi s-a înfundat, apa ieşind pe stradă în dreptul gaterului lui Sandu
Păuna. Taxiurile sunt parcate toate în faţă la dl.Dorobanțu. Noi am stabilit locuri de
parcare și vreau să fie respectate (avem 2 locuri la primăria veche, două la CEC și două
la magazinul Confortu, iar acele locuri nu sunt ocupate). Cei care au firmă de taxi să-și
păstreze locurile fiecare.”
Dra.viceprimar:”Locurile de parcare nu sunt suficiente şi nu sunt semnalizate/trasate
corespunzător.”
Dl.Bercăroiu D:”Nu au cadru legal să staționeze unde vor ei. În regulamentul de taxi
scrie să se respecte locurile de staționare.”
Dra.viceprimar:”Nu se respectă, deoarece locul respectiv nu este semnalizat
corespunzător, iar Poliţia locală nu are cadrul legal să-i sancţioneze.”
Dl.Bercăroiu D:”Este o rulotă lângă stadion. Am văzut că nu mai funcționează. Ce
facem? Sunt foarte multe gunoaie în spatele ei, este un focar de infecție acolo.”
Dl.Primar:”O să-i solicităm printr-o adresă să-și ridice rulota de acolo.”
Dl.Bercăroiu D:”Ce facem cu câinii domnule primar?”
Dl.Primar:”Există dosar penal pentru reprezentanții firmelor care au adăpost. Ne-au
spus că dacă mai încheiem contract cu vreo firmă vom fi amendați.”
Dl.Bercăroiu D:”Unui vecin de-al meu, doi câini i-a omorât într-o noapte 13 oi. Acest
vecin o să facă sesizare. Nu solicită despăgubiri, dar nu dorește să se mai întâmple așa
ceva. În Vârf la Pripon sunt foarte mulți câini care ies în haită, nu vă gândiți că sunt copii
care vin de la școală?”
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Dl.Brotoiu Sorin:”De 4 ani am pus această problemă. Am venit în această ședință tot
din acest motiv. Am primit numai promisiuni.”
Dna.Toader:”Acum lucrăm la caietul de sarcini. Neavând acest adăpost, nu putem să
concesionăm acest serviciu decât unei fundații sau organizații.”
Dna.Oprea:”Am o cerere adresată domnului primar de mai mulți cetățeni, care
solicită înființarea unor centre de aprovizionare și distribuire a combustibililor solizi
pentru încălzit, respectiv lemne de foc, cărbuni, etc.”
Dl.Primar:”Dna.Oprea, am inițiat un astfel de proiect, dar nu a fost votat de Consiliul
Local.”
Dl.Voicu:”Noi am promis cetățenilor că vom înființa acest depozit de lemne.”
Dna.Grădinaru:”Referitor la depozitul de lemne au fost mai multe propuneri.
Dl.primar a spus că s-a găsit o soluție la gara de la Gura Beliei și din acel moment nu
știm ce s-a întâmplat. S-a spus atunci că nu există o societate privată să investească și să
facă platformă, iar a doua problemă că a vrut să vină cei de la ROMSILVA și nu au mai
venit. Asta s-a întâmplat, nu că nu s-a votat.”
Dl.Voicu:”La Valea Târsei este o alunecare de teren foarte periculoasă care pune în
pericol strada care este asfaltată și accesul spre fermă nu se mai poate realiza.”
Dna.Grădinaru:”Domnu Voicu, v-am mai spus, nu depinde de noi Consiliul local. În
momentul când avem o astfel de problemă sau cum au fost inundațiile, dl.Necula, în
maxim 24 de ore, există formular prin ordonanță care trebuie completat și trimis la ISU.
A doua zi vin reprezentanții instituțiilor respective, constată la fața locului, după aceea
evaluează și întocmește împreună cu reprezentanții primăriei actele necesare care se
trimit prefectului pentru aprobare și după aceea se comunică Guvernului. Nu se pot
întocmi actele la o săptămână după eveniment.”
Dra.viceprimar:”Vreau să vă informez că am fost delegată la București, la
simpozionul germano-român de reducere a emisiilor de CO2. Lucrurile nu sunt deloc
îmbucurătoare, până în prezent vara se ajunge la 45 de grade, în curând la 55 de grade și
tot așa o să crească. Ar trebui noi ca instituție, ni s-a sugerat să încercăm să facem mai
multe proiecte pentru energia verde, energie care să regenereze mediu înconjurător. Ca să
vă dau un mic exemplu, până și deschiderea ușii de la frigider degajă CO2 şi afectează
mediul înconjurător.
Doamna preşedintă declară închisă şedinţa de consiliu de astăzi 29 martie 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Grădinaru Adriana
Întocmit,
Consilier juridic,
Elena Goga
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