Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza,
desfăşurată în data de 30 martie 2017 cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri.
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 6 martie 2017, orele 16,00 la sediul Primăriei oraşului Breaza în
şedinţă extraordinară convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 238/2 martie 2017 , conform
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată.
La şedinţă participă:consilier juridic Goran Maria Cătălina, Şef Serviciu PFI-APIBunghez Daniela şi şef Serviciu administraţie publică locală-Toader Geanina.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri locali
din totalul 17 fiind absenţi următorii: Anton Mădălina Florentina, Bercăroiu Cătălin şi
Cîrtoaje Florin .
Dl. Bogdan Gabriel supune la vot proiectul ordinii de zi. Este aprobat cu unanimitate
de voturi, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 22/2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a
investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate
până la 31.12.2016 şi valoarea rest de executat pentru realizarea obiectivului de investiţii
“Modernizarea şi reabilitarea drumurilor de interes local în oraşul Breaza, judeţul Prahova”.
Iniţiator. Richea gheorghe, Primarul oraşului Breaza.
Se trece la discutarea punctului înscris pe ordinea de zi.
Ia cuvântul dna Bunghez Daniela, șef Serviciu PFI-API pentru a prezenta proiectul
de hotărâre.
Dna Bungez Daniela: ” în data de 28.02.2017 am primit o adresă de la MDRAP în
care se spune că în 30 de zile de la data aprobării bugetului de stat și publicării în Monitorul
Oficial, putem transmite Anexa 3 cu lucrările pe care le avem în continuare și lucrări noi.
Adresa avea și o anexă cu modalitatea de completare a Anexei 3. Cred că ați primit-o și dvs.
La rândul 3 al anexei, la valoarea totală a investiției, este importantă explicația, la mine o
am color, este pe roșu, probabil că din țară s-au mai dus cu hotărâri de consiliu care nu au
fost bine întocmite. Atunci, eu pe data de 01.03 când am completat acea anexă, mi-am dat
seama că hotărârii de consiliu îi lipsește ceva, așa cum am precizat și în raportul de
specialitate, îi lipsește forma completă. Decât atât, în valoare totală de 10.722.336,26 și
împărțită de la bugetul de stat, cât este valoarea acum, deoarece s-a modificat și TVA, este a
treia oară când se modifică TVA-ul și atunci asta este singura modificare. Explicația pe
valoare totală, cât s-a executat, cât a rămas de executat. Noi în hotărârea inițială aveam
decât suma rămasă de executat de la bugetul de stat și de la bugetul local. ”
Dl. Bogdan solicită înscrieri la cuvânt, dacă sunt.
Dna Grădinaru: ”nu cred că sunt discuții, din moment ce aia este valoarea totală,
dacă s-a modificat cota de TVA ce să faci?, asta este valoarea actuală. Aveam două trei
întrebări de pus, îmi pare rău că nu este dl. Primar. Pentru că doream și eu niște lămuriri.”
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Dl. Bogdan : ”doriți să îl chemăm pe dl. Primar și să-i adresați întrebările?”
Se precizează că dl. Primar nu este în instituție.
Dl. Toader atrage atenția că nu corespund niște sume, respectiv suma totală.
Dna Bunghez precizează că suma corectă este cea precizată în raportul de
specialitate, respectiv 10.722.336,24 lei, în proiect este menționată suma rămasă de
executat, nu suma totală.
Dl. Toader solicită avizul dnei secretar.
Dna Toader arată consilierilor locali avizul juridic care este favorabil.
Deoarece nu mai sunt întrebări se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea
sumei totale, conform raportului de specialitate. Este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dna Grădinaru dorește să se noteze întrebările pe care le are de adresat, și anume: ”
am o întrebare adresată dlui Primar și apoi am și o întrebare pentru dna Bunghez. Încep
întâi cu ea. Deci, dna Bunghez aș dori să știu care este pregătirea dvs., ce funcție aveți, ce
treaptă și ce grad de salarizare, pentru că dacă vă uitați în statul de funcții nu am văzut ce
funcţie, grad și treaptă aveți dvs. A doua întrebare este: ce structuri aveți în subordine și cât
personal, câți funcționari aveți în subordine pentru lucrările pe care vrem să le facem ? Ce
faceți dvs. ca șef de serviciu, ce fac ceilalți pe care-i aveți în subordine? De ce pun această
întrebare, pentru că vă aduceți aminte toți când dl. Bedreag a fost luat de la PFI-API și dus
la urbanism, s-a pus și atunci întrebarea ce se întâmplă cu acest serviciu? A fost un anunț pe
data de 20 februarie. Au fost 2 posturi scoase la concurs, unul la Serviciul financiarcontabil- compatimentul cheltuieli, și celălalt la Serviciul urbanism, amenjarea teritoriului.
Deci l-am luat pe Bedreag de la PFI-API, l-am dus la urbanism, scot iarăși la urbanism un
post și întrebarea mea pentru dl. Primar este: când se vor scoate la concurs cele două posturi
care s-au vacantat prin transfer al dlui Bedreag și prin plecarea dlui Savu? Deci Savu a
plecat, Bedreag a fost luat, ce se întâmplă cu toată treaba asta? ”
Dna Bunghez:”Această problemă am avut-o și anul trecut și am fost la dna. Nica și
am rugat-o să modifice statul. Din păcate nu a modificat nici acum. Eu am făcut trei
referate. Unul să modifice statul de funcții și să-mi treacă și mie gradul, treapta și studiile
superioare. Eu am masterat în contabilitatea instituțiilor publice și agenților economici, în
afară de altele pe care le am, și încă două referate, unul să se mai aducă un post la
compartimentul de achiziții publice și investiții publice pentru că în HG nr. 395/2016 care
aprobă Legea 98 a achizițiilor publice spune clar că trebuie să avem minim 3 persoane la
compartimentul de achiziții publice din care două treimi să fie cu studii superioare. Eu am
la acest moment în compartimentul de achiziții publice o singură persoană. Deci am făcut
un referat pentru transferul unui post de undeva, eu m-am oferit de la proiecte cu finanțare
internațională din cele două vacante să-l ducă la achiziții publice sau din altă parte, dacă
există în altă parte un post vacant. Ca șef de serviciu am 3 structuri în subordine, două de
fapt, și una am preluat-o cred că de la dvs. CNIPT, pentru că în post implementare la
CNIPT trebuie cineva să facă rapoartele anuale pentru 5 ani. Ați văzut am fost și acreditați,
suntem printre puține localități care au CNIPT acreditat. După noi nu știu dacă au mai fost
multe acreditate. Deci am în subordine Compartimentul achiziții publice și investiții-1
persoană, Biroul cu finanțare internațională-4 persoane. Pentru persoana de la achiziții,
pentru că am văzut în Codul muncii că se modifică denumirile și probabil și încadrările
posturilor, și apare un consilier în achiziții publice și am o persoană care face 100% achiziții
publice și investiții și are SSD am făcut astăzi o adresă către minister să vedem, dacă tot
modifică Codul muncii și legea funcționarilor publici, și ce mai modifică ei, să aibă în
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vedere că dacă tot în lege spune că 2/3 trebuie să fie cu studii superioare, să modifice codul
administrației, și să gândească o încadrare și pentru cei care au SSD sau studii medii.
Acum, la proiecte cu finanțare internațională, cei 4 pe care îi am, de fapt sunt 3, deoarece 1
se ocupă numai de achiziții directe, referate de tonere, de uniforme, de reparații parc auto,
multe altele și pe care vreau să-l transfer de la proiecte cu finanțare internațională la
achiziții, am format-o pentru achiziții publice. Și atunci aș rămâne cu trei posturi ocupate,
care se ocupă de proiectele de la Guvern, reabilitare apă și canal prin CNI, creșterea
performanței energetice la blocurile de locuințe, Centrul Cultural ”Ion Manolescu” , PNDL
–ul acesta pe care, dacă reușim să reziliem până la sfârșitul lui martie, contractul o să
trebuiască să-l urmărim tot cu ei și începând cu 17 ianuarie au împărțite și alunecări de
teren. Fiecare în fișă are alunecări de teren. În momentul în care vom avea achiziția lucrării,
să se ocupe de munca în teren. Sunt foarte multe lucrări. Ce fac eu? Eu fac adrese către
ministere, fac situații, ce nu fac? ”
Dna Grădinaru: ”eu am pus întrebarea pentru că știam că aveți delegată și semnătura
de ordonator de credite.„
Dna Bunghez: ”da. ”
Dna Grădinaru: ”de aceea am pus întrebarea ce faceți, pentru că așa am înțeles atunci
că tot ce înseamnă ordine de plată, semnături ale primarului când acesta nu este în instituție
vă revine dumneavostră. În legătură cu persoana singură de la achiziții, în momentul în care
la comp. Achiziții publice persoana respectivă se îmbolnăvește, este în concediu de odihnă,
pentru că trebuie să-i acordăm concediu de odihnă, conform Codului muncii ”, ce se
întâmplă?
Dna Bunghez: ”mai are și ea concediu, ca și mine, mai avem.”
Dna Grădinaru: ”păi nu, nu aceasta este problema, nu se poate să fie unul singur,
pentru că nu are cine să preia sarcinile.”
Dna Bunghez:”Da, vă dați seama, la achizițiile majore, pentru că la astea minore,
care se iau online, v-am spus, este Ramona Marin, dar la cele majore cu caiete de sarcini, cu
strategii, chiar nu ... ”
Dna Grădinaru: ”caietele de sarcini se fac la dumneavoastră la PFI-API?”
Dna Bunghez: ”le făcea dl. Savu, Marga, fiecare, listele de cantități, bine la partea de
SF, dacă este vorba de proiectare, după SF , face cel care întcmește SF-ul. La prima treaptă.
Dacă scoatem la licitație, cum avem acum DALI pentru un proiect din fonduri europene,
noi îl facem. Noi facem și fișa de date, și caietul de sarcini și strategia de contractare. ”
Dna Grădinaru:”și pentru licitațiile care se țin pentru închirieri? Pentru că eu am o
corectare de făcut. Aș vrea să vă notați. Nu aș vrea să o luați ca o observație. Aceste caiete
de sracini nu sunt întocmite corect. În momentul în care se ține o licitație, norocul este când
participă un singur participant și nu sunt doi, dar în caietul de sarcini nu se scrie o dovadaam mai spus-o într-o ședință- că are obligațiile achitate la buget. Trebuie să se solicite
certificat de atestare fiscală pentru bugetul local și certificat de atestare fiscală pentru
bugetul de stat, pentru că dacă veneau doi și unul ar fi avut datorii, era descalificat din start.
Apoi trebuie puse în caietul de sarcini niște condiții,nu că mă dau eu deșteaptă, însă acest
caiet de sarcini trebuie să ne avantajeze pe noi și să ne scoată din orice necaz. „
Dna Bunghez:”la acestea de închiriere eu știu că se fac prin Consiliul local și atunci
mergem cu ele cum au fost aprobate, orice rectificare se face prin hotărâre a consiliului.”
Dna Grădinaru: ”ele ar trebui schimbate, în momentul în care scriu caietul de sarcini,
nu trec o dovadă, scriu cum se numește acel document, certificat de atestare fiscală, cer
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pentru buget local, pentru buget de stat, că pot veni 2 societăți una are datorii către bugetul
de stat, iar una nu are și câștigă cel care are datorii și atunci vine și face contestație,
plângere penală că i-ai dat celui cu datorii. Eu spun și eu, nu văd de ce trebuie să dau o
hotărâre de consiliu pentru un lucru, asta este titulatura, nu se numește dovadă, se numește
certificat de atestare fiscală. Aici nu se înțelege ce are fiecare de făcut, că are asta de făcut
conform fișei postului și asta trebuie să facă, nu este vina auditorului că nu-mi fac eu treaba,
pentru că și auditorul ia bani ca și mine.”
Dl.Toader: ”să mă scuze Adriana, dar a ridicat mingea la fileu, iar eu, dacă vă
amintiți, când am discutat organigrama am pus problema acelui număr mare de posturi
vacante. O rog pe Dana să spună dacă are referate scrise pentru completarea posturilor tale?
Ce răspuns ai primit din partea Primarului, nu din partea dnei Nica?”
Dna Bunghez: ”da am referate scrise. Nu am răspuns decât la unul, celelalte 2 nu au
ajuns încă înapoi la mine.”
Dl.Toader: ”din ce dată sunt, sunt mai vechi de 1 lună?”
Dna Bunghez: ”a fost unul mai vechi de o lună, și apoi am revenit cu trei, nu știu
data exactă.”
Dna Grădinaru: ”referatul trebuie să se dea prin mapă, cu număr de înregistrare, dacă
trece 1 lună să se facă revenire la acel referat. Dacă nu primesc răspuns, mă adresez mai
departe forului tutelar. Mi-aduc aminte de colegul nostru Dragoș care a așteptat răspuns și
nu cred că l-a primit nici în ziua de astăzi.”
Dl. Dragoș Bercăroiu: ”încă îl aștept.”
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt, se declară închisă ședinţa extraordinară.
Preşedinte de Şedintă
Consilier local,
Bogdan Gabriel

p. Secretar oraş,
cons. jur. Goran Maria Cătălina

Întocmit,
Şef Serviciu administraţie publică locală
Toader Geanina
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