Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza
desfăşurată în data de 19 decembrie 2019 cu 10 voturi pentru şi 3 abţineri.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 10 decembrie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă extraordinară a
Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.744/09.12.2019 a Primarului orașului Breaza,
conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.
La sedinţă participă: Viceprimarul oraşului Breaza – dra.Bran Alexandra, Secretarul oraşului – dna. MariaCătălina Goran, Consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga și Șef Serviciu APL - dna.Geanina
Toader.
Dl.preşedinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 10 decembrie 2019.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 13 consilieri, din totalul de 17, lipsesc:
Anton Mădălina, Bercăroiu Cătălin, Cîrtoaje Florin şi Stanciu Nadia.
Dl.preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă.
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Înţelegerii de Cooperare între Oraşul Breaza, judeţul Prahova
din România şi Oraşul Taormina, provincia Messina, regiunea Sicilia din Republica Italiană”.
Iniţiator: Bran Alexandra-Lăcrămioara, Viceprimarul oraşului Breaza;
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul
2019;
Dna.Sichim prezintă referatul de aprobare:
„Prin Decizia Directorului General al DGRFP Ploieşti nr.6638/06.12.2019 s-au aprobat indicatorii pentru
bugetul local alocaţi din unele venituri ale bugetului de stat. Oraşul Breaza a primit suma de 711 mii lei şi a fost
retrasă suma de 26 mii lei.
Prin adresa nr.18781/06.12.2019 Spitalul de Boli Pulmonare Breaza solicită rectificarea bugetului propriu
prin retragerea unor credite de la bugetul de stat.
Prin referatul nr.18852/09.12.2019 Serviciul Situaţii de Urgenţă din cadrul primăriei oraşului Breaza
solicită alocarea sumei de 3 mii lei pentru echipament de iarnă pentru Serviciul ADP.
Prin adresa nr.18870/09.12.2019 Centrul Cultural „Ion Manolescu” Breaza solicită suplimentarea
bugetului propriu cu suma de 5 mii lei reprezentând donaţii şi sponsorizări.”
Comisia Buget finanţe – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate (13 voturi pentru).
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea „Înţelegerii de Cooperare
între Oraşul Breaza, judeţul Prahova din România şi Oraşul Taormina, provincia Messina, regiunea Sicilia din
Republica Italiană”.
Dna.Goga:”Acest proiect de hotărâre a primit avizul favorabil al celor două ministere, respectiv Ministerul
Afacerilor Externe nr.H 2-2/3438/05.12.2019 şi al Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene nr.169266/10.12.2019.”
Dl.Preşedinte precizează că proiectul este însoţit de raportul favorabil al compartimentului de specialitate
şi de avizul juridic favorabil al secretarului general al oraşului Breaza.
Dna.Duţoiu:” Pe mine nu m-a convins acest proiect de hotărâre, consider că se fac cheltuieli inutile de la
bugetul local şi nu ştiu ce beneficii poate avea Oraşul Breaza de pe urma acestei Înţelegeri de Cooperare.”

Dl.Toader:”Aş dori să-mi spună dna.Duţoiu care sunt acele cheltuieli inutile?”
Dna.Duţoiu:”Sunt nişte cheltuieli.”
Dra.Viceprimar:”Care sunt acele cheltuieli?”
Dna.Duţoiu:”În acord scrie ca Părţile vor suporta cheltuieli în cursul implementării prezentei Înţelegeri de
Cooperare. Primăria Breaza va suporta cheltuielile de deplasare a anumitor persoane în Sicilia. Au mai fost
deplasări şi în Moldova şi în Polonia şi nu ştiu cu ce ne-am ales, ce beneficii a avut oraşul Breaza?”
Dra.Viceprimar:”Plec pe cheltuiala mea personală, aşa cum am plecat în toate deplasările externe.”
Dl.Vintiloiu:”De fiecare dată când am mers în Moldova, ne-am deplasat pe cheltuiala personală.”
Dna.Duţoiu:”Nu m-am referit la cheltuielile din Moldova şi Polonia, m-am referit la faptul că nu am văzut
palpabil niciun beneficiu pentru oraş.”
Dl.Vintiloiu:”Deplasările din Moldova au avut ca rezultat parteneriate importante pentru şcoală. Îmi pare
rău că nu sunteţi informată, dar dl.director ştie foarte bine de proiectele ce se vor realiza cu Liceul teoretic „Aurel
Vlaicu şi Grădiniţa cu p. P. Din Breaza.”
Dna.Duţoiu:”Ce parteneriat? Că o să fie în viitor...”
Dra.Viceprimar:”Aş dori să-i răspund dnei.Duţoiu, toate deplasările pe care le-am făcut cu delegaţia
judeţeană, au fost suportate din cheltuielile personale. Nu există un decont pe numele Bran Alexandra, nici de
mâncare, cazare sau deplasare, pe care eu să le fi făcut în acest mandat. Ceea ce aţi spus dvs. referitor la
cheltuielile apărute din acest acord, nu se referă la cheltuieli de deplasare ale cuiva, ele se referă la cu totul
altceva. Pe baza Înţelegerii de Cooperare pe care o vom avea cu Oraşul Taormina, în cazul în care vom
colabora, este normal ca ei când vor veni în România să-şi suporte cheltuielile şi noi în deplasările pe care le vom
face acolo să ne suportăm cheltuielile. Înfrăţirea este doar în beneficiul oraşului.”
Dna.Duţoiu:”Pe mine nu m-a convins proiectul de hotărâre şi fiecare votează cum doreşte.”
Dl.Vintiloiu anunţă că a primit un telefon urgent şi trebuie să plece, dar este de acord cu proiectul de
hotărâre.
Dna.Grădinaru:”Exact cum spune dna.Duţoiu, acele cheltuieli sunt prinse într-un buget? Trebuie alocaţi
bani pentru implementarea acestui proiect.”
Dra.Viceprimar:”Nu puteam aloca bani, deoarece nu ştiam dacă vom avea această colaborare.”
Dna.Grădinaru:”Aici scrie părţile vor suporta cheltuielile. În momentul în care întocmesc un proiect de
hotărâre, pentru tot ce cuprinde acest proiect trebuie să am o prevedere. În buget aloc anumite sume, nu se
folosesc, după aceea le distribui. Cred că trebuia să fim informaţi în şedinţa de comisii cvu privire la această
înfrăţire. Referitor la parteneriatul liceului cu Moldova, ne-a informat cineva cu ce s-a discutat acolo? Consider că
trebuia informată comisia de învăţământ a consiliului.”
Dl.Bercăroiu D.:”Era datoria dlui director al Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” să vă informeze, deoarece s-a
deplasat alături de noi în Moldova şi a fost mandatat de dl.primar să semenze acel contract de parteneriat. M-am
deplasat în Moldova pe probleme ce ţin de domeniul agricol. Am purtat discuţii cu reprezentanţi din Republica
Moldova, mari producători de fructe (au societăţi de prelucrare şi de conservare a acestora) şi doresc să deschidă
în Breaza – în Parcul Industrial, un depozit frigorifer unde să păstreze fructele pentru vânzarea lor pe teritoriul
României.”
Dna Grădinaru:”Consider că aţi făcut un lucru bun, dacă vin să investească aici.”
Dl.Bercăroiu:”Având în veder că dl.Vintiloiu es
te reprezentantul
consiliului în CA la Liceul Tehnologic UCECOM, a solicitat ca elevii din Nisporeni să urmeze cursurile acesui liceu
pentru obţinerea unei calificări. Domnul George Bucur şi-a dat acordul ca pe toată perioada în care aceşti elevi
vor face cursurile şcolii de bucătar ospătar, să facă practică la restaurantul dumnealui. Din discuţiile purtate cu
primarul Grigore Robu din Nisporeni, s-a desprins faptul că îi pare rău că le pleacă tinerii din Republica Moldova,
dar a spus că cu un ochi plânge şi cu celălalt râde, că aceşti tineri aleg să vină în ţara mamâ România. Consider
că dl.Nică Justinian trebuia să vă prezinte toate aceste aspecte în consiliul de administraţie al liceului.”

Dra.Viceprimar:”Nu înţeleg de ce nu am fi de acord, este de bun augur deschiderea către Republica
Moldova, ar fi bine să avem această deschidere şi către fraţii noştri latini italieni. De ce nu am putea să facem
anumite schimburi de mărfuri? De ce nu am putea să dezvoltăm turismul, economia, cultura, schimbul de
experienţă între cele două state? De ce acolo am avea această deschidere şi în ceea ce priveşte Oraşul
Taormina nu am mai avea această deschidere? În condiţiile în care Ministerului Dezvoltării Regionale
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene ne-a dat aviz favorabil, Ministerului Dezvoltării Regionale
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a dat aviz favorabil, dna secretar ne-a dat aviz favorabil din punct
de vedere al legalităţii. Această deplasare a fost stabilită acum două săptămâni, când mi-a fost adusă la
cunoştinţă şi pe cheltuiala mea o fac efectiv în interes de serviciu. Fără a cheltui vreun ban din banul public.”
Dl.Toader:”Câţi locuitori are oraşul Taormina?”
Dra.viceprimar:”Nu m-am documentat în deamănunt cu privire la acest aspect.”
Dl.Toader:”Nu aţi fost acolo?”
Dra.viceprimar:”Urmează să merg şi am nevoie de acordul dvs.ca să pot reprezenta Oraşul Breaza şi să
semnez documentele necesare încheierii acestei cooperări.”
Dl.Toader:”De ce aţi ales Sicilia?”
Dra.viceprimar:”Este un proiect al Consiliului Judeţean Prahova şi am fost întrebaţi dacă dorim să facem
această înfrăţire, pentru că şi aerul lor are o calitate superioară, asemănător cu aerul nostru. Ei sunt deschişi cu
privire la produsele locale din acea zonă, cum şi noi avem producători locali, un schimb de experienţă cu mai
multe lucruri în comun. O să prezint şi ia de Breaza.”
Dl.Toader:”Termenul de colaborare din dicţionar impune următoarele două lucruri: colaborare şi muncă în
comun. Cum o să muncim noi cu ei în comun? În domeniul de cooperare nu aţi prins turismul.”
Dra.viceprimar:”Ba da, avem şi turism la art.3, litera „c”. “Vor contribui la dezvoltarea cooperării între
organizaţiile şi instituţiile de ştiinţă, cultură, sănătate, învăţământ, asistenţă şi protecţie socială, sport,
turism, mediu, gospodărire comunală din unităţile lor administrativ-teritorială.”
Dl.preşedinte:”În aceste condiţii vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre: 9 voturi pentru şi 4
abţineri ( Duţoiu T. şi Grădinaru A., Munteanu I. şi Toader A).
În acest moment intră în sală dl.Vintiloiu care precizează că este de acord cu proiectul de hotărâre.
Întrucât nu mai sunt alte probleme înscrise pe ordinea de zi, dl.preşedinte declară închisă şedinţa de
consiliu de astăzi 10 decembrie 2019.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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