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Raportul primarului după primul an de mandat 
Datorită implicării, susţinerii şi 
Încrederii dumneavoastră, in da
ta de 29 odombrie 2020 am de
pus jurământul de credinţă şi am 
fost investit În funcţia de Primar 
al Oraşului Breaza! Data de 29 oc
tombrie 2020 are o Însemnătate 
deosebită pentru mine, reprezen
tând momentul la care, Împreună 
cu dumneavoastră, am pornit pe 
drumul reconstrucţiei şi 
modernizării oraşului nostru! 

Încrederea pe care mi-aţi oferit-o echi
valează cu o imensă responsabilitate pen
tru mine! 

Vă mulţumesc din suflet, încă o dată, şi 
vă asigur de întreaga mea dedicare şi im
plicare pentru a reuşi să facem din Breaza 
oraşul european pe care ni-l dorim cu toţii! 

Vă prezint, în continuare, bilanţul 
activităţii primului an de mandat: 

Proiede deblocate 

A fost reluat proiectul „Reabilitare şi ex
tindere reţea de distribuţie apă, reabilitare 
şi extindere reţea de canalizare menajeră 
în localitatea Breaza, judeţul Prahova" -
proiect aprobat în anul 2014, dezvoltat şi 
implementat de Ministerul Dezvoltării, Lu
crărilor Publice şi Administraţiei şi Compa
nia Naţională de Investiţii. Lucrările 
aferente acestui proiect au fost sistate în 
perioada 2016-2020. Am reuşit debloca
rea acestui proiect, lucrările fiind reluate în 
luna aprilie 2021. Până la acest moment 
au fost finalizate lucrările de reabilitare a 
reţelei de apă pe străzile: Jiului, Tineretu
lui, Orizontului, Răsăritului, Aleea Călugă
reni, Dunării, Erou Plt. Rădulescu, Fdt. 
Şipot, Valea Onei şi a reţelei de canalizare 
pe str. Orizontului. De asemenea, la acest 
moment sunt în derulare lucrări de reabi
litare a reţelelor de apă şi canalizare pe str. 
Putna şi a reţelei de apă pe str. Gurga. Lun
gimea totală a reţelelor reabilitate este de: 

Redactor şef: Alexandru Cazan. 

4718 metri reţea de apă şi 524 metri reţea 
canalizare. După finalizarea acestor lucrări, 
vor fi demarate lucrările pe celelalte străzi 
incluse în proiect. Valoarea proiectului este 
de 841.903,74 euro, Primăria Oraşului 
Breaza urmând a suporta. o cotă de 
cofinanţare de 19,6%. Proiectul este 
finanţat de Banca Europeană de Investiţii. 

A fost reluat proiectul „Modernizarea şi 
reabilitarea drumurilor de interes local în 
oraşul Breaza, judeţul Prahova" - PNDL eta
pa 1, proiect aprobat în anul 2014. Acest 
proiect vizează m�dernizarea şi reabilitarea 
a 23 de drumuri. ln luna mai 2021 au fost 
reluate lucrările de execuţie, fiind între
prinse următoarele lucrări: str. Naţiunii -
turnarea ultimului strat de asfaltt reabilita
rea trotuarelor şi aplicarea marcajului ru
tier; str. Morii - amenajarea sistemului 
rutier pe ultimul tronson (după intersecţia 
cu str. Miron Căproiu), reabilitarea trotua
relor şi edificarea sistemului de preluare a 
apelor pluviale; amenajarea sistemului ru
tier pe străzile Oituz, Tineretului, Orizontu-

lui, Răsăritului. La acest moment sunt în 
desfăşurare lucrări de amenajare a siste
mului rutier pe străzile Dunării, Porumbari 
şi lucrări de realizare a sistemului de pre
luare a apelor pluviale pe str. Plaiului (pâ
nă la acest moment au fost executate 
rigole pe o lungime de peste 1.000 metri). 
Valoarea totală a proiectului este de 
10.549.285,46 lei. Lucrările de moderni
zare şi reabilitare a drumurilor sunt 
finanţate din bugetul de stat, iar lucrările 
de amenajare a trotuarelor şi a sistemelor 
de preluare a apelor pluviale sunt 
finanţate din bugetul local. 

A fost reluat proiectul Construire bloc de 
locuinţe prin Programul Naţional A.N.L. 
pentru tineri, proiect a probat în anul 2011. 
Am deblocat acest proiect la începutul anu
lui 2021, iar până la acest moment a fost 
realizată actualizarea indicatorilor tehnico
economici şi desfăşurarea licitaţiei pentru 
desemnarea noului constructor. 

(continuare În pagina 3) 
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Termenul limită pentru desemnarea 
constructorului de către A.N.L. este 
15.11.2021. Finanţarea acestui proiect es
te asigurată din bugetul de stat, prin A.N.L.. 

A fost finalizată documentaţia tehnico
economică din cadrul proiectului POIM -
CL 2 -.Execuţie reţele de alimentare cu apă 
şi canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia şi 
Buşteni, proiect care presupune reabilita
rea şi extinderea reţelelor de apă şi canali
zare în oraşul Breaza. 

Proiede depuse sau care 
urmează să fie depuse pentru 

obţinerea finanţării 

Fonduri norvegiene: 
• Sistem hibrid de eficienţă energetică

folosind energia geotermală aplicat în clă
dirile administrative ale Primăriei Oraşului 
Breaza -proiect în valoare de 585.300 eu
ro; 

• Sistem de eficienţă energetică folo
sind energia fotovoltaică-proiect în valoa
re de 406.400 euro; 

Administfa1ia Fondului pentlll Mediu: 
• Eficientă energetică şi gestionarea in

teligentă a energiei în infrastructura de ilu
minat public - proiect în valoare de 

Re 

2.973.763,95 lei; 
• Staţii încărcare electrică auto -proiect

în faza de elaborare a documentaţiei teh-
nico-economice; 

• Creşterea eficienţei energetice şi ge
stionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice -proiect în valoare de 6.695.000 
lei· I 

A 

• lnnoirea parcului auto al primăriei
prin achiziţia a 2 autoturisme prin progra
mul RABLA- 130.514,91 lei; 

Compania Naţională de Investiţii: 
• Reabilitare alunecare de teren str. Sal

câmilor (pct. Iancu)-2.602.080,03 lei; 
• Reabilitare alunecare de teren str.

Mesteacănului (3 puncte de alunecare)-
6.177.780,47 lei; 

• Construire creşă medie;

Programul Naţional de Investiţii 
,,Anghel Saligny": 

• Punte pietonală Haltă Breaza Nord -
cartier Podu' Corbului -3.998.365,50 lei; 

• Reabilitare şi modernizare reţele de
apă şi canalizare-24.337.676,99 lei; 

• Reabilitare şi modernizare·străzi urba
ne -23.77 4.7 60, 1 O lei; 

Ministerul Investiţiilor şi Proiede
lor Europene 

• Programul Operaţional Competitivita-

te: ,,Implementarea sistemului integrat 
pentru învăţ!mântul online în cadrul cen
trului bugetar Liceul Teoretic „Aurel Via icu': 
oraşul Breaza. Şcoală digitală de calitate" -
2.483.230,95 lei. Proiectul se află în pro
cedura de evaluare. 

Parteneriat încheiat între Consiliul 
Judeţean Prahova şi Primăria Oraşului 
Breaza pentru elaborarea documentaţiei 
tehnico-economice aferente extinderii 
reţelei de distribuţie a gazelor naturale în 
cartierele Frăsinet, Nistoreşti şi Podu' Cor
bului. A fost agreată locaţia pe care va fi 
amplasată staţia de reglare, măsurare şi 
predare care va deservi reţeaua de 
distribuţie. 

Investiţii finalizate 

pentru preluarea apelor pluviale, marcaj 
rutier str. Frunzelor(intrarea din DN1 în car
tierul Frăsinet)-261.309,53 lei; 

• Aplicare marcaje rutiere pe str. 23 Au
gust, str. Libertăţii, str. Republicii (şi parcă
rile adiacente), str. 30 Decembrie -
37.020,90 lei; 

• Stâlpi delimitare trotuare -7.940,23
lei; 

• Confecţionare şi montare scară meta
lică acces str. Crăiţelor din DN1 - 8.072,26 
lei; 

• Pietruire străzi şi realizare şanţuri pe
străzile: Plopilor (tronson 1 ), Căprioarelor 
şi Sulfinelor- 72.181,81 lei; 

• Pietruire străzi şi realizare şanţuri pe
străzile: Plopilor(tronson 2), 1 Mai şi Livezi 
-45.670,74 lei;

• Înlocuire gazon teren sintetic minifot
bal, înlocuire sistem iluminat nocturn -

• Lucrări de asfaltare, edificare trotuare 109.658,50 lei;
şi sistem de preluare a apelor pluviale, • Participare capital social S.C. Parc ln
marcaj rutier locuri de parcare str. Gării dustrial S.R.L cu suma de 1 OS.OOO lei, su
(tronsonul din zona gării din Breaza) - ma destinată reabilitării staţiei de 
103.613,50 lei; transformare a energiei electrice şi pentru 

• În urma demersurilor pe care le-am . edificarea reţelelor de apă şi canalizare;
realizat, Ministerul Transporturilor şi CN • Elaborarea documentaţiilor tehnico
CFR SA au înţeles nevoia intervenţiei ur- economice pentru reabilitarea alunecărilor 
gente asupra stării în care se află clădirea de teren de pe str. Mesteacănului (3 pune
gării din Breaza şi au aprobat reabilitarea te de alunecare), str. Drum Nou şi apărare 
acoperişului. de mal punct Gară 0,300 km; 

• Lucrări de asfaltare, edificare rigole (continuare în pagina 4) 
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• Vopsit elemente de siguranţă a trafi
cului auto (pasarele intrare oraş, poduri, 
podeţe pietonale, parapeţi) - cost 
achiziţie vopsea 3.005,98 lei; 

• Aplicare straturi de piatră pentru re
medierea deficienţelor apărute la siste
mul rutier pe mai multe străzi din oraşul 
Breaza (Primăverii, Miron Căproiu, Căti
nei, Valea cu Apă, Murelor, Mureşului, 
Someş, Surdeşti, Fdt. Ţurlea, Tudoseşti, Râ
facea, Pescăruşi, Dunării, Panselelor, Ste
jarului, Micşunelelor, Crizantemelor, 
Poieniţei, Crângului, Păcii, Cerbului, Ru- · 
gului etc.)- cost achiziţie piatră concasată 
1.000 tone-38.675 lei; 

• Montat traverse pe străzile: Frunzelor
(31 O buc.); Dorobanţi (640 buc.); Plaiului 
- în zona Lizierii de pini ( 432 buc.); str.
Mesteacănului (180 buc.);

• Asfaltare gropi carosabil str. 23 Au
gust, str. Libertăţii, str. Republicii, str. 30 
Decembrie, str. Colinei, str. Gării, str. Plev
nei, str. Bucegi-fără costuri, cantitatea de 
asfalt necesară fiind obţinută prin spon
sorizare; 

• Montare oglinzi rutiere - cost
achiziţie oglinzi rutiere 3.148 lei; 

• A fost modificat programul de

funcţionare a iluminatului public, astfel: 
începând cu data de 02.11.2020 ilumina
tul public funcţionează pe tot parcursul 
nopţii. În această perioadă au fost înlocui
te/reparate peste 500 de lămpi de ilumi
nat public; 

Primăria Oraşului Breaza a beneficiat 
de alocarea următoarelor sume de bani: 

• Prin Anexa 7 din Legea nr. 15/2021
-2.200.000 lei;

• Din fondul la dispoziţia Consiliului
Judeţean Prahova -1.000.000 lei; 

• Prin H.G. nr. 992/17.09.2021 -
6.221.000 lei; 

• Din fondul de rezervă al Guvernului
-400.000 lei.

Investiţii in derulare 

• Elaborarea Planului de Mobilitate Ur
bană Durabilă-100.000 lei; 

• Actualizarea Strategiei de Dezvoltare
Locală - 19.000 lei; 

• Realizare şi implementare Registrul
Electronic Naţional al Nomenclaturilor 
Stradale (RENNS)-160.650 lei; 

• Realizare ortofotoplan -cartografiere
aeriană şi realizare hărţi topografice pe ti
pologii în vederea actualizării Planului Ur-

• Întocmire documentaţii cadastrale Fdt. Ţurlei, Sunătorii -884.254 lei;
110 străzi -47.790 lei; • Scurgerea apelor pluviale prin reabi-

• Întocmire documentaţii cadastrale litarea rigolelor existente pe str. Muncii,
59 străzi -52.657,50 lei; 

· 
str. 23 August, str. Frunzelor şi str. Sună-

• Reabilitare alunecare de teren str. tarii intersecţie cu Fdt. Goarnei -
Şcolii (cartier Podu' Corbului) - 501 .. 344,03 lei; 
1.345.882,73 lei; • Înlocuire/amplasare de indicatoare

• Reabilitare alunecare de teren str. Că- rutiere şi indicatoare denumire străzi -
priQarelor (cartier Frăsinet) - cost achiziţie indicatoare 10.292,31 lei; 
1.719.697,12 lei; • Consolidare sector de drum afectat

• Extinderea reţelelor de apă şi canali- de inundaţii str. Drum Nou -432.008,76
zare pe străzile Dunării şi Panselelor, pro- lei; 
iect finanţat din bugetul local şi, care • Apărare de mal punct Gară 0,300 km
presupune extinderea reţelelor pe -3.965.880,29 lei;
porţiuni din aceste străzi ce nu au fost cu- • Elaborarea documentaţiilor tehnico
prinse în proiectul MDLPA - CNI din anul economice pentru reabilitarea alunecări-
2014. Valoarea proiectului -163.480,69 lor de teren pe străzile: Surdeşti, Ocinei, 
lei; Mureşului; 

• Întocmirea documentaţiilor cadastra- • Extinderea reţelei de furnizare a ga-
le pentru clădirile din domeniul privat al zelor naturale în zonele unde operatorul 
oraşului -32.500 lei; deţine licenţa de operare (str. 1 Mai, str. 

• Întocmirea_ documentaţiilor cadastra- Livezi, str. Coacăzelor, str. Crângului, str.
le pentru clădirile din domeniul public al Tălii, str. Gării, str. Drum Nou, Fdt. Ţurlei, 
oraşului-19.500 lei. str. Surdeşti)-au fost preluate cereri de 

extindere a reţelei de furnizare a gazelor 
naturale de la cetăţeni şi au fost întreprin
se mai multe demersuri către operator. 

Investiţii ce urmează 
a fi demarate 

• Extinderea reţelelor de apă şi canali- (continuare in pagina 5) 
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Cultură, Învăţământ, Sănătate, 
Social 

• Restaurare Monumentul celor Trei
Regi şi realizare sistem de iluminare -
104.000 lei; 

• Alocarea din bugetul local a sumei
. de 486.000 lei pentru acordarea burselor 

şcolare, sumă ce reprezintă o alocare du
blă faţă de anii anteriori; 

• Amenajare loc de recreere cu tartan
Grădiniţa cu program prelungit Breaza -
112.000 lei (proiectul a presupus realiza
rea a 2 locuri de joacă cu tartan, unul în 
suprafaţă de 128 mp şi unul în suprafaţă 
de 256 mp); 

• lucrări de renovare a sălii de sport
din incinta corpului vechi al liceului Teo
retic „Aurel Via icu" şi lucrări de renovare 
a cancelariei şi secretariatului din incinta 
Şcolii Gimnaziale Breaza. de Jos -
167.350,84 lei; 

• Organizarea Festivalului Naţional de
Muzică Folk „Om Bun" -fără costuri; 

• Implementarea proiectului „Căsuţa
cu cărţi", proiect prin care au fost ampla
sate, în oraş, mai multe căsuţe cu cărţi, 
astfel încât cei dorni�i să poată lua gratuit 
cărţi pentru lectură. ln cadrul acestui pro
iect a fost organizat concursul de eseuri 

,,Breaza pentru tineri" care s-a adresat ele
vilor de liceu, iar eseurile au fost premia
te, premiile fiind acordate în baza unei· 
spo_nsorizări; 

• Organizarea concertului Orchestrei
de coarde a Colegiului Naţional de Arte 
,,Dinu Lipatti" Bucureşti -fără costuri; 

• Proiecţii de film în Parcul Brîncovea
nu (arena asfaltată)-fără costuri; 

• Organizare Concert în aer liber
jazz/pop/rock-fără costuri; 

• Sărbătorirea cuplurilor brezene care
au împlinit 50 de ani de căsătorie şi acor
darea „Diplomei de Aur" -13.642 lei; 

• Desfăşurarea a două caravane medi
cale care au avut ca scop consult oftalmo
logic gratuit oferit brezenilor - fără 
costuri; 

• Organizarea a două acţiuni de steri
lizare a câinilor şi a pisicilor, acţiuni în ur
ma cărora au fost sterilizaţi 167 câini şi 96 
pisici -fără costuri; 

• Organizarea mai multor acţiuni de
voluntariat ce au avut ca scop ecologiza
rea unor zone din oraş: Parcul Brîncovea
nu, zona grădiniţei şi str. Drum Nou din 
cartierul Valea Târsei, zona scărilor către 
halta Nistoreşti, str. Mureşului (zona 
Gurgi), Dealul cu Trovanţi, Plaiul Tălii. 

• Au fost repartizate către fiecare
grădiniţă din oraş mai multe jucării care 
au făcut obiectul unei sponsorizări primi-

te de Primăria Oraşului Breaza. Valoarea 
sponsorizărij -21.896 lei; 

• În cursul lunii decembrie 2020, au
fost identificaţi mai mulţi copii care pro
vin din familii defavorizate, iar aceştia au 
primit cadouri constând în tablete şi bici
clete oferite din partea unor sponsori; 

• A fost deschis Centrul de vaccinare în
incinta sălii de sport „Virgil Dudău" în da
ta de 13.04.2021, numărul dozelor admi
nistrate în această perioadă fiind de peste 
9.600; 

• Au fost organizate caravane mobile
de vaccinare, prin care mai mulţi locuitori 
au fost vaccinaţi împotriva COVID-19 de 
către echipele medicale care s-au depla
sat la domiciliul acestora; 

Transparentizarea activităţii 
Primăriei şi eficientizarea relaţiei 

cu cetăţeanul 

• Digitalizarea serviciilor oferite de că
tre administraţia locală prin implementa
rea unei platforme care permite 
depunerea oricăror cereri/solicitări on-li
ne, posibilitatea depunerii sesizărilor pe 
harta digitală a oraşului, verificarea în 
timp real a stadiului documentelor solici
tate, acces rapid la documente de interes 
public, posibilitatea achitării taxelor şi im
pozitelor online -1.190 lei/lună; 

• A fost modificat programul de lucru
cu publicul al primăriei astfel: în zilele de 
luni, marţi şi miercuri programul de lucru 
cu publicul este 08.00-16.00, joi 08.00-
18.00 şi vineri 08.00-14.00; 

• S-a renunţat la perioada în care, în
timpul pauzei de masă, primăria era în
chisă; 

• S-a renunţat la programul de
audienţe al primarului şi viceprimarului, 
fiecare cetăţean fiind primit în audienţă 
oricând; 

• Au fost diminuate costurile cu salarii
le,-nemaifiind acordate o parte din sume
le acordate anterior (sporuri, norme); 

• Şedinţele de consiliu local sunt trans
mise live pe pagina deîacebook a primă
riei şi pot fi vizionaţ�i ulterior, acestea 
rămânând înregistrate; __ 

-· 

Toate acestea reprezintă doar o . 
parte din problemele soluţionate pâ-
nă la acest moment. Probleme de re
zolvat mai sunt multe, insă, cu 
implicarea fiecăruia dintre noi, aces- . 
tea vor fi soluţionate, iar Breaza va 
deveni oraşul pe care ni-l dorim cu 
toţii! 

Primar,·. 
Bogdan Cristian NOVAC 
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FOTBAL I Tricolorul pierde teren 
liga A-Prahova a intrat în cea mai intensă 

perioadă a primei jumătăţi a întrecerii, care 
programează dueluri la vârf, între echipele 
fruntaşe care se bat cu şanse reale la vârful ie
rarhiei. Mai mult ca în alţi ani, eşalonul 
judeţean de elită lasă impresia de echilibru, 
desfăşurarea multor partide fiind de natură 
să întreţină suspansul în privinţa deznodă
mântului final. După runde bune în care CS 
Cornu a condus primul eşalon judeţean, 
formaţia antrenată de Dragoş Mihalache a 
pierdut primul foc şi pare că şansele de a mai 
reveni în fotoliul de lider sunt reduse, în 
condiţiile în care Tricolorul Breaza şi CS 
Păuleşti au câte un meci în minus, pe care îl 
vor disputa la finalul turului! 

Partida care a schimbat liderul, CS Cornu · 
CS Păuleşti, s-a încheiat nedecis, 1-1, gazdele 
reuşind egalarea la ultima fază a prelungiri
lor! 

De această remiză a profitat nou-înfiinţata 
Atletic United, care prin victoria la „scor de te
nis· cu Petrolistul Boldeşti (6-1) · conturată în
să mult mai greu decât pare - a urcat pe 
primul loc! Poziţie pe care a rămas şi după 
runda a 15-a, în ciuda înfrângerii de la Brebu, 
unde a cedat cu 1-2! 

Thriller În "pădure"

Derby-ul ultimei etape s-a jucat la Păuleşti 
între cele două pretendente la şefia ligii A· 
Prahova, CS-ul din localitate şi Tricolorul Brea
za. Derularea evenimentelor petrecute pe 

arena din „pădure" a fost una de-a dreptul ne
bună. Formaţia pregătită de Iulius Mărgărit a 
dat senzaţia că poate da lovitura pe terenul 
fostei echipe a tehnicianului, reuşind să îşi 
asigure un avans de două goluri la capătul 
primei jumătaţi de oră a meciului. Oaspeţii 
au punctat prin Dumitru (min. 28) şi Roşu 
(min. 30) şi era greu de anticipat că mai pot 
scăpa cele trei puncte. Şansa a surâs însă am
fitrionilor, care au reuşit să remonteze după 
două goluri marcate în prelungirile primului 
mitan. Comnoiu a readus echilibrul pe tabelă 
după ce a făcut dubla în minutele 45+2 şi 
45+4! Şi ca tacâmul să fie complet, la patru 
minute de la reluare, Vasile a înscris pentru 
un neverosimil 3-2 pentru echipa din 
Păuleşti! ,,Tricolorii" au alergat după egalare 
o întreagă repriză secundă, au irosit o ocazie

imensă în minutul 89, însă nu au mai putut 
evita înfrângerea. 
Deznodământul neve
rosimil al jocului de la 
Păuleşti " aruncă"Trico
lorul pe locul 4 al cla
samentului la zi, la 
două lungimi de pri
ma clasată,Atletic Uni
ted. Următoarea 
etapă, cea cu numărul 
16, programează pen
tru brezeni o nouă de
plasa re grea, pe 
terenul celor de la CS 
Cornu. 

Sorin Georgescu 

KARATE I Salbă de 
medalii la Belgrad 

Sportiva Ilinca Şandru, a reuşit să încheie 
cu un bilanţ remarcabil evoluţia sa din ca
drul Finalei Campionatului European de Ka
rate Tradiţional, găzduit de capitala Serbiei, 
Belgrad. În competiţia rezervată categoriei 
de vârstă " tineret", karateka din Breaza a cu
cerit patru medalii: aur la fuku-go, două 
medalii de argint la kata individual şi kumi
te liber,.şi un bronz la ko-go kumite. 

Componentă a secţiei de karate a CSO 
Tricolorul Breaza, Ilinca Şandru este pregă
tită de antrenorul Adrian Manea. Felicitări 
amândurora! 

Vorbe de clacă. ,,Ce avem că nu avem" si „ce nu avem că avem" 
I 

Mai întâi de toate să lămurim chestiunea 
cum e cu claca, pentru că din câte ştiu eu, claca 
ar fi de două feluri. Una e claca cunoscută în is
torie când ţăranii erau obligaţi să muncească pe 
degeaba un număr de zile pe an pe moşia bo
ierului - situaţie fără îndoială neplăcută ţăranilor. 
Un alt fel de clacă era când un grup de săteni se 
adunau să se ajute între ei la câte o treabă dar şi 
să mai stea de vorbă unii cu alţii să se cinstească 
şi să se veselească, ceea ce cu siguranţă era o cla
că plăcută. 

Despre claca aceasta din urmă vreau să po
menesc câte ceva din amintire, că am fost pre
zent de câteva ori pe când eram copil de 10-11 
ani, însoţind surorile mele mai mari. Asta se în
tâmpla pe la sfârşitul anilor 40 după război. Clă
cile aveau loc toamna şi iarna, pe rând, la câte o 
casă de român cu băieţi şi fete mari, dornici de 
a se întâlni şi a sta la taifas cu alţii de seama lor 
- rude, vecini, prieteni - făcând şi niţică treabă
cum era atunci: depănuşat porumb, scărmănat 
lână, dezghiogat fasole din păstăi, tăiat zdrenţe 
pentru preşuri şi altele. Deschid o mică paran
teză pentru cei care nu au auzit de preşuri din 
zdrenţe. Se adunau tot felul de zdrenţe din tex
tile şi spălate, curate se tăiau în fâşii înguste şi 
cusute cap la cap formau un şir lung folosit ca 
bătătură la războiul de ţesut în casă formând 
preşuri şi de multe ori cuverturi de pus pe pat şi 
ţoluri de învelit copiii pe paturi de scânduri cu 
fân drept saltea (că plapuma sau pătura din lână 
era un obiect de lux ce se făcea cu multă cheltu
ială şi se dădea de zestre fetelor la măritiş). 

Lumea satului era săracă la vremea aceea. 
Trăia fiecare cum putea, de la o zi la alta, ca şi 
înaintaşii lor. La clacă participanţii erau de obicei 
invitaţi în număr rezonabil cât să încapă în casă, 

să se simtă bine. Munca ce aveau de făcut era 
mai mult un pretext, scopul principal era plăce
rea de a se întâlni şi vorbi de toate, ca la clacă. 
Uneori se întâmpla să se înfiripe între băieţi şi 
fete idile cu zvon de logodnă şi astfel Ion cu Ma
ria şi Gheorghe cu Leana ajungeau după un 
timp să formeze o familie, vorba unui bătrân: 
,,Să nu mai zică vai de mine, să zică vai de noi!". 

Pentru o seară de clacă plăcută gazda se pre
gătea din vreme să trateze invitaţii cu ce avea 
bun. S-a întâmplat să se ofere boabe de porumb 
fierte şi îndulcite, nuci, mere, uneori gogoşi dar 
mai des se dădea câte o ceaşcă de ţuică fiartă ca
re avea darul de a dezlega limbile şi crea buna 
dispoziţie. 

Printre invitaţi era şi câte unul mai mintos ca
re ştia să spună basme, poveşti, snoave, anec
dote la care noi, copiii ascultând, eram numai 
ochi şi urechi. Pe rând, care cum se pricepea, 
spunea proverbe, zicători, vorbe cu tâlc dar mai 
ales g�icitori, care îţi puneau mintea la încercare 
gen: .ln faţa cărui om îşi scot toţi bărbaţii pălă
ria?", ,,Cine merge stând pe loc?", #Cine are 
urechi bune dar nu aude cu ele?" şi alte ziceri 
din lumea satului. Multe din cele auzite atunci 
mi:_au rămas în memorie până azi. 

ln sat aveau loc şi alte clăci, ca şi în satele ve
cine, unele cu mai multă lume unde era chemat 
şi Moş Ghiţă Pădure să cântţ cu cimpoiul şi se 
încingeau şi jocuri populare. Io vremea aceea se 
ţinea şi câte o şezătoare care era tot un fel de cla
că, dar ce diferenţă este între ele numai un spe
cialist în folclor ar putea spune. 

Revenind la tema din titlu observăm o mare 
diferenţă între ce se înţelegea din vorbele de la 
dacă de �inioară şi ce se înţelege azi prin vorba 
de clacă. ln opinia mea, vorbele auzite la clacă 

chiar dacă erau spuse de oameni simpli, cu ,,· Bulă, vouă ce vă mai trebuie să fiţi fericiţi? 
puţină carte, erau vorbe de bun simţ cu decenţă, a întrebat învăţătoarea. 
din care se puteau trage învăţăminte, punând · Nimic, avem tot ce ne trebuie!
pe ascultători să îşi dezvolte gândirea în sens - Cum aşa?
pozitiv, cinstit. Este greu de înţeles cum a căpătat - Păi, a venit tata de la muncă şi mama i-a zis
expresia „vorbe de clacă" un sens negativ, res- că sora mea, elevă în clasa a VIII-a, este gravidă. 
pectiv vorbe goale, neserioase, lipsite de adevăr Tata, s-a uitat în sus şi a zis: <Doamne, asta ne 
şi prin sinonimie, flecăreri, braşoave, minciuni, mai lipsea acum!>" 
baliverne, precum şi palavre şi tranca-fleanca. Să ne imaginăm că în zilele noastre ar avea 
Aceste vorbe sunt mai potrivite celor spuse de loc o clacă cu părinţi şi copii şi învăţătoarea ar 
politicieni şi simpatizanţii lor la televizor în cam- pune o întrebare, un fel de ghicitoare: ,,Ce avem 
panii electorale şi pe unde îşi mai pot da cu pre- că nu avem şi ce nu avem că avem" la care să se 
supusul. dea răspunsuri simple şi logice din realitate. 

La noi, în satele de pe gârlă, claca a dispărut Răspunsurile ar fi cam de genul acesta: 
când şi-a făcut simţită prezenţa Căminul Cultu- -Avem cea mai gravă infecţie cu Covid-19
ral, unde tinerii aveau ocazia să îşi arate talen- din UE pentru că nu avem guvernanţi capabiJi 
tele în echipele artistice de dansuri populare, să o gestioneze. 
cântece, coruri, scenete, recitări, în spectacole la -Avem mulţi bolnavi şi mulţi morţi de Co
care venea multă lume. Din 1951, când a apărut vid-19 pentru că nu avem bine organizat un sis-
lumina electrică în sat, s-au schimbat multe lu- tem de Sănătate. 
cruri. Era chiar şi un cântec la modă care începea - Nu avem legi bune deoarece avem politi-
cu: Sa făcut lumină în sat, măi Bădiţă măi, mul- cieni slab pregătiţi în Parlament. 
te lucruri s-au schimbat de când tu ai plecat...". · Nu avem autostrăzi şi economie dezvoltată
Odată cu electricitatea au apărut aparatele de ra- pentru că avem politicieni incapabili ajunşi la 
dio şi apoi televizorul alb-negru (rusesc· Rubin putere. 
102), iluminatul pe uliţe, hore, baluri, caravana -Avem prea mulţi infractori, corupţi, hoţi
cinematografică şi claca nu mai avea rost. Uite- pentru că nu avem organisme hotărâte să aplice 
rior, spiritul popular şi vesel de la clacă cu anec- legea. 
dote şi glume s-a dezvoltat în nenumăratele · Avem frig în casă că nu avem lemne de foc.
bancuri din viaţa socială, un fel de haz de necaz. - Nu avem un drum de acces pe jos de la

Prin anii 80 în .Epoca de aur� cu cozi la ali- Nistoreştiîn malul Brezei că avem aleşi locali că: 
mente, foame şi frig în casă, o învăţătoare vrând rora nu le pasă de treaba asta. 
să dezvolte gândirea copiilor i-a întrebat ce Răspunsurile ar putea continua dar nefiind 
le-ar mai trebui în familie să fie fericiţi. Copiii au luate în seamă rămân tot ca nişte vorbe de clacă 
răspuns: unul - casă nouă, altul · maşină, alţii - ... 
mâncare, bani mai mulţi, căldură şi altele, nu-
mai Bulă n-a scos o vorbă. Valentin Soare 
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„Monumentul Celor Trei Regi", reabilitat 
Pe data de 25 brumărel, 2021, a 
avut loc inaugurarea oficială a 
,,�onumentului CelorTrei Regi", 
ridicat pe Bulevardul Republicii, 
in dreptul Bisericii „Sf. Nicolae". 

la fnaugurare au participat primarul Bog
dan Novac, viceprimarul Emanuel Necula, 
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Prahova. 

Reabilitarea a fost coordonată de sculptoriţa 
Elena Surdu Stănescu. A mai lucrat sculptor 
Elena Bobi Dumitrescu, iar turnarea a fost efec
tuată de Tapio SRL din Cluj-Napoca. 

Cum Breaza devenise în perioada interbe
lică, datorită în principal generalului Ion Ma
nolescu, un sat model şi era adesea vizitat de 
familia regală, fiind pe drumul înspre Sinaia, 
s-a ridicat aici, la loc vizibil pe drumul naţional
şi chiar în capătul străzii ce venea de la gară,
un interesant monument. Acesta îi evoca pe
cei trei regi care îşi aduseseră contribuţia până
atunci la modernizarea României: Carol 1, Fer
dinand şi Carol al II-iea. Construit în anul 1934,
ansamblul era format din câteva blocuri de pia
tră ce purtau basoreliefuri cu stema ţării, coroa
na regală, chipurile din profil ale regilor şi o
placă memorială cu înscrisuri-toate fiind ope
re în bronz ale sculptorului Ion T. Aldea. Peste
ani şi ani au rămas doar blocurile de piatră.

,,Felicit Primăria Oraşului Breaza şi oraşul în 
sine că, după atâţia ani, au repus în forma în 

. . . care trebuie să fie acest monument. El este rea
. ''· lizatîn anul 1934 de sculptorul Aldea. Monu

mentul a fost refăcut complet după fotografii, 
deoarece nu a mai fost nici un act, nu mai sunt 
documente, în afară de fotografii", a spus Elena 
Surdu Stănescu. 

În continuare, ea a precizat: ,,Acum, monu
mentul respectă întru totul ideea iniţială, aşa 

cum a fost la început. Eu sunt legată de acest 
oraş, deoarece de 30 de ani am şi eu o căsuţă 
în Breaza şi mă bucur că este o staţiune extra
ordinar de bună, un oraş frumos, cu foarte mult 
potenţial. Ţine de autorităţi să îl aducă la un ni
vel contemporan, deoarece este un oraş cu 
tradiţii, personalităţi care trebuie să îşi valori
fice această istorie. Toate sunt personalităţi care 
au însemnat ceva în istoria neamului şi în
seamnă şi în continuare. Arta oglindeşte me-

reu epoca, artistul este oglinda societăţii şi a 
epocii în care trăieşte. E bine să nu ne uităm 
trecutul, o ţară fără trecut se pierde. Nu mai es
te ţară. Trecutul, tradiţia şi idealurile sunt su
bliniate de multe personalităţi actuale. 

Vreau să felicit conducerea tânără de la Pri
mărie, sunt oameni care fac lucruri ce puteau 
fi făcute şi acum 15-20 de ani. Este un lucru po
zitiv şi meritoriu pentru primar şi toată echipa 
sa". 

La final, doamna Elena Surdu Stănescu, ar
tist cu un impresionant palmares naţional şi 
internaţional_, a precizat că în fiecare an, toam
na, când este aniversarea sa, deschide o 
expoziţie personală de sculptură. Anul acesta, 
toamna sa a fost dedicată finalizării procesului 
de reabilitare a „Monumentului Celor Trei 
Regi" din Breaza. 

Aristotel Bunescu 

Rădăcini omniprezente în oraşul în care trăirile nu amorţesc 
Uşor, uşor ne îndreptăm către decembrie, un 

decembrie la care sperăm să fie cu magie, încă 
de anul trecut, un decembrie în care ne dorim 
ca noua realitate să ne dea o pauză şi să ne bu
curăm de cea mai frumoasă lună din an, pentru 
că avem nevoie de un strop de magie, mai mult 
ca oricând. Să ne bucurăm de prieteni, familie, 
bunici şi tot ceea ce reprezintă sărbătorile. 

Cum e Breaza? Cum sunt brezenii? Mă în
treabă mulţi dintre oamenii pe care îi cunosc. 

Cum sunt oamenii de aici? Poate că la prima 
vedere nu aş ştii cu ce să încep, însă dacă arfi să 
dau un exemplu vizual i-aş invita într-o zi de 
toamnă la Breaza. Să vadă sufletul brezenilor. 

la început de noiembrie, în luna frunzelor că
zătoare. Şi nu orice zi, ziua aceea despre care da
că eşti tânăr modern, dintr-un oraş mare, nici nu 
ştii că există. Dacă ai copilărit însă în Breaza, o 
recunoşti. E ziua în care oricine trece prin Breaza 
descoperă faptul că în viaţă, există realităţi care 
nu se schimbă niciodată din simplul motiv că 
ele au fost realităţile copilăriei noastre. E vorba 
de�pre ,,Sâmbăta Morţilor''. 

ln ceea ce mă priveşte, sunt 18 anil:le când 
începuturile lui noiembrie, în familia mea, se 
armonizează dureros cu mirosul de colivă şi sar
male. 

Viaţa în comunităţile mici de oameni e dife
rită de cea dintr-un oraş mai mare, cu siguranţă! 
Aici se pune încă accent şi pe nepalpabil şi asta 
pentru că parcă aici încă se mai întrevăd în de
părtare bucheţele de speranţă. Speranţă că exis-

tă ceva dincolo de logica omenească care într-o 
zi ne va aduce din nou în braţele celor ce ne-au 
părăsit prea în grabă. Mame, fraţi, bunici sau 
prieteni. 

Dimineţile în această zi de noiembrie încep 
mereu pe la 6, iar eu mă trezesc mereu cu 
acelaşi stres care o stăpânea pe mama în fiecare 
an. Să aranjez totul şi să ajung la biserică. Scriu 
asta şi parcă văd de fiecare dată privirea uluită 
şi întrebătoare a prietenilor mei, în studenţie, 
când le spuneam că plec de vinerea de la 
Bucureşti ca să fac pomană. Ceva le „dădea cu 
rest·: nu-şi imaginau că eu fac asta, era cumva o 
contradicţie între tinereţea şi veselia mea şi 
această acţiune „încadrată" cumva la categoria 
acţiuni de oameni bătrâni. 

Breaza în zorii zilei, toamna, e rai pentru su
flet. E liniştea care te invită mai mult ca oricând 
la a-ţi aduce aminte. Aceeaşi ceaţă care se ridică 
uşor eliberând casele, confundându-se cu 
uşurinţă cu fumul gros care începe deja în no
iembrie să îmbrăţişeze cerul oraşului anunţând 
apropierea iminentă a iernii. 

Deşi foarte devreme pentru o zi de sâmbătă, 
în ziua de „Sâmbăta Morţilor'; de pe la 8, Breaza 
e trezită de foşnetul femeilor cu coşuri în mâini
le înroşite deja de la cele 2 grade de afară. Se în
dreptă grăbite către biserică de parcă destinaţia 
aceasta ar fi cel mai important obiectiv din ulti
mul timp. E ciudat cum o astfel de sărbătoare îţi 
stabileşte pe termen seu rt alte priorităţi. Să-ţi ia
să bună mâncarea căci e oferită în amintirea ce-

lor dragf plecaţi în alte lumi, să prinzi un loc bun 
la biserică, să nu se topească zahărul de pe coli
vă, să prinzi cele mai proaspete crizanteme, gal
bene şi cărnoase ... Să nu cumva să priveşti în gol 
în biserică şi să nu saluţi cu o mică plecare a ca
pului vreun cunoscut, să mergi la cimitir evitând 
ploaia de maşini care anunţă o inevitabilă rup
tură socio-culturală între vechimea şi statornicia 
tradiţiilor şi era modernistă care câştigă teren de 

laan la an. 
În fiecare colţ al oraşului este.parcă un verni

saj ciclic care te năuceşte iremediabil, deasupra 
căruia parcă pluteşte o tăbliţă imaginară pe care 
scrie: toamnă de Breaza. Cu puţină imaginaţie 
am putea licita fiecare „ lucrare" a naturii. Ce pă
cat însă că moneda de schimb acceptată este 
doar timpul. Timpul care a trecut, timp care se ia 
la trântă cu prezentul şi-ţi transmite subtil că noi 
încă avem TIMP. 

Timp să ne bucurăm de ceea ce vedem. De 
oameni. De amintiri. De tradiţii. De noi înşine. 
De ceea ce suntem cu adevărat atunci când sun
tem Acasă, nu doar simple proiecţii ale unor vre
muri „cool" la care trebuie să ne aliniem. 

Revenind la ceea ce spuneam la început, am 
certitudinea că această zi este semnificativă pen
tru Breaza şi pentru orice altă comunitate căci ea 
reprezintă dovada unei continuităţi. Dovada că 
brezeanul este numai suflet. Căci el nu uită, el 
nu se jenează cu tradiţia şi îşi asumă trăirile in
trinsed lăsând loc cald într-o cămăruţă a inimii 
sale,o cămăruţă a amintirilor cu şi despre cei ca
re au fost. larîn această cămăruţă e mereu toam
nă, oftat şi uneori, atunci când nu te vede 
nimeni, sunt lacrimi. Şi e bine că e aşa, căci, Sla
vă Domnului, avem nevoie să ne simţim vii. 

Oraşele mari sunt fascinante, dar în ele, 
uneori, sentimentele amorţesc de la atâta nou. 

Tu când ai simţit ultima dată cu adevărat 
,,Acasă"? 

Loredana Chelba 




