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Stima!i locuitori ai comunei BREBU, prezentul buletin de informare se vrea o cale de comunicare și cunoaștere a
realită"ii din comuna Brebu, o formă de comunicare directă și exactă a tuturor aspectelor legate de localitate și locuitori,
comentarii și luări de pozi"ie, puncte de vedere privind activitatea celor pe care i-a"i votat și încredin"at destinele localită"ii.

Adevărul așa cum a fost
A intra în politică azi, înseamnă nu numai să fii un om responsabil pentru ceea ce
faci și te așteaptă, dar să și constientizezi că deciziile tale se repercutează asupra
semenilor tăi. Politica este emana"ia oamenilor și oamenii sunt numai așa cum i-a dat
Dumnezeu, se manifestă după statutul social, pregătire și mai ales după interese. Spunemi în ce partid ești, sau spune-mi cum ai ajuns într-o func"ie politică și-ti spun cine ești.
Triste aceste întrebări și răspunsuri, dar foarte adevărate.
E greu să lucrezi cu oamenii, mai ales când au orgolii nejustificate câteodată, când unii
nu văd decât interesul personal în ceea ce fac, iar altii nu înteleg că putin"a este cu mult
mai mică decât dorin"a. Pentru a conduce o comunitate în secolul XXI, trebuie ca fiecare
să în#eleagă,, că pe lângă un bun manager, cu experien"ă în munca cu oamenii și nu
numai, trebuie să ai elementare ca să nu spun suficiente no"iuni de contabilitate, juridice,
psiho-pedagogice, să po"i să comunici cu cetă#eanul decent și la concret, să vorbești
pu"in dar să spui foarte mult, astfel încât să te în"eleagă și omul simplu dar și cel cu
preten"ii. Sociatatea locală este formată din oameni cu pregatiri diferite, cu personalită#i
și ambi"ii diferite, cu concep"ii și gânduri diferite, dar și cu bunătate și răută#i sub diferite
aspecte, ca să nu spun de interese și scopuri diferite. Trebuie să nu ui"i niciodată că ai
ajuns pe o func"ie politică și reprezin"i comunitatea și că nu ajungeai aici dacă nu erai ales
de locuitori. Deci activitatea ta este în interesul și pentru cetă#eni. Primaria, consiliul
local, nu este o arenă, un ring unde se duc lupte de orgolii, se plătesc poli"e personale,
unde unul se crede mai deștept decât altul, unde se iau decizii care avantajeazâ persoane
sau grupuri de interese, cu beneficiari politici și nu numai, unde decen"a câteodată scapă
de sub control, unde lacomia și dorin"a de afirmare fără calitate te face să devi ceea ce nu
ești. Dacă ești exigent, asta nu înseamnă că terorizezi pe cineva. Trebuie să ceri în
măsura în care și dai. Dacă ștacheta exigen"ei a fost ridicată pe măsura cerin"elor unei
societă#i moderne a secolului XXI și unii dintre noi au reminiscen"e comuniste,
neputându-se acomoda evolu"iei sociale, asta nu înseamnă că cineva este vinovat și cere
prea mult. Suntem doar în secolul vitezei, intra cine vrea și rămâne cine poate. Trebuie să
credem în valorile umane să promovăm competen#a, decen#a și corectitudinea. În acest
stil și sub aceste forme trebuie să ne desfășurăm activitatea. Așa zisele fapte și gesturi
reprobabile ce se pun pe seama unuia sau altuia gratuit, s-au făcut și se fac numai de către
persoane care nu se pot ridica niciodată la cele mai mici preten#ii morale, care prin
pregatire și comportament denotă lipsă de educa#ie și nu numai.
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Activitatea viceprimarului in perioada
iunie 2008 - februarie 2010

În conformitate cu Legea 215/2001 art. 51, alin.4 activitatea desfășurată de viceprimarul
Ungureanu Adrian în cadul primariei și a Consiliului Local în perioada iunie 2008 - iunie 2010 a
fost următoarea:
- A luat măsuri pentru igienizarea izlazului din zona Carabana prin aducerea unui buldozer care a
nivelat zona și a creat drum pentru accesul depozitării pământului rezultat din diverse săpături din
cur"ile locuitorilor.
- Cu ajutorul Politiei Comunitare a pretins să fie respectată hotărârea Consiliului Local privind
între"inerea străzilor, șan"urilor și interzicerea depozitării materialelor pe domeniul public.
- A verificat activitatea serviciului de apă și canalizare, unde a constatat deficien"e referitoare la
organizare, gestionare, exploatare. A solicitat primarului să se ocupe de remedierea acestor
deficien"e dar a fost refuzat din motive de neân"eles.
-Aorganizat pe terenul de fotbal al localită#ii festivită#iile de Sfântul Ilie.
- Deoarece primăria nu avea pâna la această dată un sistem de informare legislativ la zi (buletine
informative), s-a ocupat de achizi"ionarea și instalarea pe calculatoarele din primarie a unui
program legislativ LEX.
-Aconceput împreună cu secretarul primăriei, regulamentul de func"ionare al Consiliului Local.
- În urma sesizărilor cetă#enilor privind majorarea pre"ului la transportul în comun, s-a deplasat la
firma de transport Valea Prahovei și în urma discu"iilor purtate cu dl director Chi"u Cristian a
ob"inut reducerea pre"ului la abonamente pe distanta Câmpina-Pietriceaua, emiterea de
abonamente cu pre" scazut pentru elevii care circulau în interiorul localiă#ii Brebu, precum și
acordarea unui abonament gratuit pentru handicap, doamnei BÂRZILĂ LUCRE#IA,
domiciliată în Brebu nr. 795.
- La solocitarea cetă#enilor, în urma discu"iilor purtate cu directoarea Direc"iei de Poștă Prahova,
s-a modificat programul orar al Oficiului Poștal din Brebu, ora de începere al activită#ii

fiind la orele 8,30, în loc de 10.00.
- Cu ajutorul unor sponsori s-a ocupat de confec"ionarea și instalarea unei por"i de
fier forjat la intrarea în primărie, lângă mânăstire.
- A luat măsuri pentru achizi"ionarea de către primărie și instalarea în localitate de
coșuri stradale.
- S-a ocupat de îmbunătă#irea iluminatului public în localitate, iar în perioada
sărbătorilor de iarnă s-a ocupat de iluminatul festiv pe străzile comunei Brebu,
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- În preajma sărbătorilor de Craciun, împreună cu sponsori locali a făcut cadouri
copiilor de la grădini"ă (participând la serbarea pomului de iarnă), copiilor de la
școala din Brebu, de la centrul de copii. Au fost făcute și dăruite copiilor peste 500
pachete cu daruri.
- Pentru reglementarea circula"iei în localitate a colaborat cu poli"ia locală în
montarea indicatoarelor de semnalizare rutieră pe drumurile publice de pe raza
comunei Brebu. În acest sens s-a ocupat de achizi"ionarea și instalarea semnelor de
circula"ie pe drumurile comunale.
- Și-a făcut remarcată prezen#a în consiliul local și prin ini"ierea unui numar de 7
proiecte de hotărâri, toate fiind aprobate de consilieri.
- S-a implicat împreună cu conducerea firmei de salubritate SC FLORICON SRL,
pentru îmbunătă#irea și extinderea serviciilor în localitate, aducerea de pubele
pentru cetă#eni în localitate și vinderea acestora în rate. Afăcut demersuri pentru ca
și o parte din satul Pietriceaua să beneficieze de serviciul salubritate.
- S-a ocupat de dotarea încăperilor primariei cu mobilier adecvat și amenajarea
casieriei conform legisla"iei în vigoare. A solicitat și s-a ocupat de instalarea unui
sistem de supraveghere și alarmare în casierie și primărie conform Legii 333/2003
si HG 525/2003.
- A îmbunătă#it activitatea de func"ionare și desfășurare a Poli"iei Comunitare, s-a
ocupat de echiparea lor corespunzătoare, crearea unui spa"iu adecvat de
desfășurare al activită#ii acesteia. La propunerea viceprimarului, poli"iștii
comunitari au urmat Programul de Formare Profesionala pentru Profesia de Agent
Politie Comunitara pe care aceștia l-au absolvit cu rezultate superioare.
- La propunerea viceprimarului "inând cont de HG 1007/2001 și a OMAP
253/2002, precum și a cerin"elor actuale de lucru cu tehnica de calcul, 80% din
personalul primăriei au urmat cursurile de instruire și perfec"ionare modelul
European Computer Driving License, de această activitate ocupându-se
personal.
- A ajutat secretarul primariei să utilizeze tehnica de calcul în desfășurarea
activită#ii sale, eliminând mașina de scris. A colaborat cu acesta în conceperea
ini"iativelor de hotărâri și a altor acte legislative.
- Datorită faptului că toaletele de la școala din Brebu centru erau într-o stare
deplorabilă, s-a ocupat până la construc"ia unor toalete noi și a reusit prin
sponsorizare, să doteze acest corp de școală cu patru toalete ecologice, care au fost
instalate în curtea școlii.
- A propus și s-a ocupat de realizarea unei re"ele interne (legatură calculatoare,
internet, telefonie) între toate compartimentele din primarie, lucru realizat si
optimizat.
- A condus, la solicitarea cetă#enilor, opera"iuni de toaletare a copacilor care
puneau în pericol re"eaua electrică, implicit casele unor cetă#eni.
- S-a ocupat de confec"ionarea și instalarea unor panouri de afișaj în incinta
primăriei și stradal în fa"a acesteia, care să corespundă estetic și func"ional
cerin"elor actuale de informare a cetă#enilor.
- Conform Legii 393/2004 și a Legii 215/2001 a organizat în incinta Căminului
Cultural din satul Pietriceaua întâlnirea cu locuitorii din zonă. La întâlnire a invitat
și al"i consilieri ai Consiliului Local Brebu și reprezentan"i ai Consiliului Jude"ean
Prahova, care au răspuns diverselor întrebări ale locuitorilor.
- A oficiat conform Dispozitiei 659, art. 8, un numar de 4 cununii civile.
- S-a ocupat de actualizarea pe internet a paginii web a primăriei unde au fost
afișate hotărârile și procesele verbale de la ședin"ele consiliului local, precum și
licita"iile, concursurile (bibliografie, perioadă desfășurare, modalită#i desfășurare)
ce au avut loc la primărie în 2008. A folosit re"eaua locală a TV cablu din localitate
unde a dat anun"uri periodice ce interesau locuitorii cu privire la activită#iile
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primăriei și nu numai.
- A participat la stingerea a 2 incendii a unor case din localitate, organizând evacuarea
locuin"elor.
-A organizat conform legii punctul PSI din primărie (care nu a existat), prin
achizi"ionarea și dotarea acestuia cu mijloace de stins incendiul, a întocmit documenta"ia
necesară și a prelucrat personalul în limita atribu"iunilor sale.
- A propus și impus respectarea și prelucrarea Normelor de Protec"ia Muncii și PSI cu
întreg personalul din primărie și a cetă#enilor din localitate care prestează activită#i sociale
conform Legii 416/2001, aceștia din urmă fiind dota#i cu echipament și unelte de muncă
corespunzătoare activită#ii pe care o desfășoară.
-Aasigurat între"inerea și reabilitarea drumurilor publice din zona Podiac, Drumul Nou,
Morarescu, Sora, Tanăsică, malul Doftanei, asistând personal și dirijând lucrârile astfel
încât ele să fie executate calitativ și nu superficial, în detrimentul cetă#eanului.
- A intervenit și s-a ocupat pentru prelungirea re"elei de gaz metan și racordarea unui
numar de 30 locuitori din zona Ilioiu a localită#ii Brebu, care au fost omiși când s-a introdus
reteaua de gaz in Brebu.
- A intervenit și s-a ocupat de prelungirea re"elei de apă în anumite zone din Brebu care
au fost omise.
- A sprijinit cu for"ă de munca preotul Mălai în refacerea zidurilor mânăstirei. S-a
ocupat de amenajarea unei parcări în fa"a mânăstirei. A ajutat conducerea Muzeului Casa
Domnească la organizarea și desfășurarea unor lucrări de construc"ie, amenajare și
între"inere a muzeului.
- A îmbunătă#it iluminatul bisericilor din Brebu și al cimitirului bisericii preotului
Albu. A propus în consiliul local să fie alocate sume de bani și parohiilor din comuna Brebu
pentru lucrări de între"inere și amenajare a cimitirelor și a corpului bisericii.
- A sprijinit școala cu clasele I-VIII din Brebu, în amenajarea diferitelor spa"ii, repara"ii
mobilier, garduri. Cu ajutorul unor sponsori locali a reparat o sală de clasa a școalii din satul
Pietriceaua pentru a fi transformată în sala de informatică. S-a oferit să înve"e copiii să
lucreze pe calculator. A participat în cadrul școlii la diverse activită#i cum ar fi: deschiderea
anului școlar, consiliul profesoral, lansare de carte, sărbătorirea Zilei Na"ionale, festivită"i
de Craciun, la organizarea Centenarului scolii, concepând diplomele și insignele ce au fost
inmânate participan"ilor. A informat si recomandat dlui director Viorel Codarcea să aplice
în cadrul școlii programul "Școala jude"eană de abilită#i de via"ă”. În prezent acest program
este în derulare cu rezultate superioare, școala beneficiând de acest proiect.
- A organizat cu tinerii din localitate concursul de informatică INFO BREBU 2008,
precum și un campionat de minifotbal și baschet, participan"ii și câștigătorii primind
diplome și premii.
- A identificat pe teritoriul comunei Brebu, operatori economici și persoane fizice
generatori de agen"i poluan"i, stabilindu-le un program adecvat.
- A "inut audien"e fără să #ină cont de oră și zi, de cine și cum venea în audien#ă, ori de cate
ori a fost solicitat și a rezolvat pe cale amiabilă mai multe reclama"ii și sesizări care i-au fost
adresate.
- A luat măsuri în limita atribu"iunilor sale și a dispozi"iilor primite ca în zilele cu zăpadă
și polei să asigure o circula"ie sigură pe drumurile din Brebu și Pietriceaua.
- A organizat: completarea dosarelor de către cetă#eni pentru compensa"ii lemne și gaz,
marcarea lemnului pentru tăiat fiind făcută cu sprijinul domnului pădurar Buză#oiu Florin
care răspunde de zona Brebu, distribuirea drepturilor cetă#enilor de la ajutorul social.
- A propus CL modificarea carosabilului străzii Centru - Morărescu în forma actuală, a
condus lucrările de amenajare (largit carosabil, scurgeri) și a verificat modul de execu"ie al
lucrării.
- A avertizat primarul despre lucrările superficiale făcute la canalizare și la amenajarea
drumurilor interioare din Pietriceaua.
- A realizat din sponsorizări la propunerea unor locuitori și a poli"iei Brebu, un sistem de
suprveghere a principalelor artere din localitate, pentru prevenirea accidentelor, furturilor
și al altor acte antisociale, sistem anulat în 2010 de primar.
- A conceput și realizat semaforizarea unor puncte cu circulatie intensă (Drumul Nouintersec"ii cu DJ 214, intersec"ia Monument)
- S-a opus multor proiecte de buget care nu respectau legisla"ia și care au dus la cheltuieli
inutile de bani din bugetul primăriei.
- A ajutat columbofilii din Brebu în organizarea și amenajarea unui sediu, pentru a se
putea organiza și pe plan local, a "ine ședin"e,a aduna și a pregăti porumbeii pentru diverse
concursuri.
- La invita"ia COOP Brebu, a participat la ședin"a de reorganizare a acesteia și i-a
sprijinit pe membrii coop în desfacerea la parterul clădirii a unei sec"ii de pâine și a unei
patiserii. A sprijinit patronii alimenatarei și patiseriei în amenajarea unei parcări și a
spa"iului din fa"a complexului.
- Aparticipat și a sprijinit logistic, juridic, alături de al"i membrii fondatori, la înfiin"area
Asocia"iei Fotbal Club Brebu. S-a implicat împreuna cu al"i consilieri ca AFC Brebu să
bebeficieze pe parcursul campionatului de fotbal de fonduri și din partea primăriei. A
conceput și editat pliante cu și despre echipă (lot, scoruri, clasament, legisla"ie, etc)
înaintea fiecarei etape jucate în Brebu.
- A organizat întâlnirea oamenilor de afaceri din comuna Brebu având scop pe lângă
prezentarea oportunită#ilor locale în afaceri, o mai bună cunoaștere între aceștia privind
activitatea desfășurata, o colaborare eficientă cu primaria, precum și recunoașterea
meritului acestora în contribu"ii substan"iale la bugetul local.
- a pretins personalului primăriei să acorde mai multă aten#ie solicitărilor cetă#enilor. A
organizat cu aceștia întâlniri festive cu ocazia diferitelor evenimente.

Atitudini și luări de pozi"ie
Nu-i mai pu"in adevărat că din respect pentru cetă#eanul care m-a ales, eu Adrian
Ungureanu, în calitate de consilier nu am făcut figura#ie în consiliul local, mi-am spus
direct părerea fa#ă de anumite probleme pe care nu le-am considerat corecte și care nu erau
în folosul cetă#eanului.Astfel:
- am solicitat primarului la începutul lucrarilor de canalizare o comisie de supraveghere și
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una de recep#ie, a tuturor lucrărilor ce se desfășoară pe teritoriul localită#ii, comisie
formată din angaja#i ai primăriei, consilieri și cetă#eni din localitate. Propunerea mea
nu a fost acceptată spunând că există diriginte de șantier.
- am solicitat să mă ocup de supravegherea reparării drumului după canalizare, am
fost refuzat, argumentându-mi-se că firma ce se ocupă știe ce are de făcut.
- m-am opus ca firmei ce a reparat asfaltul pe drumul Monument - Sora să i se achite
în totalitate contravaloarea lucrărilor deoarece acestea au fost făcute de mântuială.
- am solicitat să particip în toate comisiile de recep#ie și supraveghere a tuturor
lucrărilor ce se desfășoara pe teritoriul localită#ii din bani publici. La început am
participat, dar în momentul în care am semnalat deficien#e, lucrul superficial și am
refuzat semnarea recep#iei, deranjând constructorul, am fost înlocuit cu o altă echipă
formată din Stoica Adrian administratorul primăriei, Burlacu Rodica - contabil și
Gratie Vasile - de la serviciul de apă și canalizare.
- în momentul când am primit bani pentru construirea unei săli de sport, am propus
ca aceasta să fie dispusă la ieșirea din Brebu spre Runcu, motivând următoarele:
- terenul din spatele stadionului singurul disponibil pentru construirea acesteia,
era în litigiu cu ocolul silvic și cu o persoană privată. Schimbul de teren ce trebuia făcut
între primărie și aceștia, se făcea greoi și nici până astăzi nu s-a finalizat, ducând la
pierderea banilor.
- terenul din spatele stadionului nu oferea condi#ii de parcare pentru persoanele
care participau la ac#iunile sportive în sală, aceștia trebuind să parcheze pe străzile
din jur, încurcând circula#ia și aducând nemul#umiri locuitorilor din zonă. Mai mult,
am propus ca sala de sport pe lângă activită#i sportive, până când se construiește un
cămin cultural, să fie folosită și pentru diverse festiviă#i, inclusiv nun#i. În această
situa#ie, legea împiedica construirea oricărui edificiu ce produce poluare fonică,
construc#ia făcându-se numai cu aprobarea locuitorilor din zonă, aprobări pe care
primăria nu era sigură că le ob#ine. Dar toate aceste neajunsuri, loc de parcare,
desfășurare fără incidente, etc, se puteau remedia construind sala pe Runcu. Motivul
adus de primar a fost că nu se poate trage energie electrică, costurile fiind mari, deși cei
de la Caminul Antidrog, au demonstrat că nu-i chiar așa. Toate acestă încăpă#ânare a
făcut ca sala de sport să nu mai fie construită.
- am solicitat să fac parte din consiliul de administra#ie al școlii și să men#in legătura
școala-primărie, motivând cunoașterea foarte bine de către mine a sistemul de
învă#ământ, atât prin tradi#ie (părin#ii și socrii fiind cadre didactice, so#ia este profesor
universitar, sora, cumnatul - cadre didactice cu foarte multă experien#ă), cât și prin
activitatea personală, eu predând în sistemul de învă#ămant, de la liceu la facultate,
publicând căr#i în domeniu și având titlul știin#ific de doctor. A fost mai ușor să se
creeze un conflict cu personalul didactic de către unii care nu vroiau să știu prea multe
din școlile din Brebu, conflict care s-a demonstrat a fi artificial și neântemeiat, decât
să se conlucreze constructiv și eficient. Mi se pare absurd #inând cont de foarte multe
aspecte, ca primarul să participe și să ia decizii privind învă#ământul din localitate
singur, fără să se consulte și cu mine. Dacă s-ar renun#a la orgolii care nu-și au rostul în
aceste timpuri și în situa#ia de fată, dacă ar fi o mai mare deschidere spre nou, dacă
ștacheta exigen#ei ar fi ridicată și competen#a, profesionalismul ar fi pe primul loc, nu
numai școala dar și copiii și-n ultimă instan#ă și locuitorii Brebului ar avea de câștigat.
Școala nu înseamnă numai wc-uri construite, numai centrale instalate, ziduri de
sprijin, etc. etc. Într-adevar și acestea sunt de luat în considera#ie, dar și aici trebuie
men#ionat că ele nu se datorează numai primarului și contabilei, este în primul rând
datorită propunerilor unora din consilieri, a aprobărilor acestora. Ce apar#ine de
primărie, este calitatea lucrărilor, recep#ia acestora, proiectele și contractele încheiate
pentru lucrări. Dar oare școala se mândrește numai cu wc-uri, termopane, centrale
termice? Eu cred că principala activitate într-o școală este învă#ământul. Nimeni nu
pomenește cum se desfășoară acesta, câ#i copiii au participat la olimpiadele școlare,
care a fost rezultatul, care este nivelul și caliatatea învă#ământului în școlile din Brebu,
oglindită în rezultate la teze, examene de promovare, treaptă. Câ#i copii au intrat la
liceu sau alte școli în anul 2010? Ce cadre didactice s-au eviden#iat în activitatea de
învă#ămant folosind noi strategii didactice, care sunt acelea, ce efect au avut asupra
rezultatelor la învă#ătură? Câte și care anume cadru didactic, educator, învă#ător,
profesor, își îmbogă#ește activitatea didactică prin urmarea unor forme de învă#ământ
superior, cursuri, facultă#i, ca să faca fa#ă și să răspundă exigen#elor tot mai crescute ale
învă#ământului de astăzi. Au fost urmate formele de perfec#ionare numai pentru a
ob#ine o hartie în plus, a marca momentul sau se manifestă prin ceva! Prin ce anume?
Sunt mul#umi#i părin#ii și elevii de strategiile didactice și activitatea profesorilor din
școlile Brebu? Eu consider că și aceste probleme trebuiesc prezentate locuitorilor,
corect, nepărtinitor, obiectiv, critic și autocritic.
- m-am opus achizi#ionării de către primărie a unui buldoexcavator pentru serviciul
Public de Alimentare cu Apă, motivând gestul prin următoarele: Nu sunt în primărie
deocamdată oameni care să aibă grijă de materiale, (a se vedea starea jalnică în care se
afla celelalte mașini și tractoare), investi#ia este foarte mare 63000 EURO și nu se
motivează, nu este o urgen#ă compartiv cu alte probleme legate de drumuri nepietruite, neasfaltate, dispensare fară încălzire, sau gata să cadă . Când și cine
folosește acest buldoexcavator? La dezăpeziri, de căteva ori și cine-l conduce?
Administratorul? angajăm încă pe altcineva cu pile sau interesat și căruia îi dăm un
salar lunar din banii popula#iei numai să lucreze câteva ore pe lună, dacă le lucrează și
pe acelea? Nu era mai bine să folosim pentru dezăpezit sau alte lucrări, firme
specializate cu utilaje profesionale și contracte corecte, nu umflate. S-ar economisi
mai mult și calitatea lucrărilor este alta. Dacă conductele de apă sunt noi, la ce să
folosim acum utilajul, nu sunt probleme așa mari pentru interven#ia utilajului. Putem
folosi pentru remediere și între#inere cu bani pu#ini oameni și firme din localitate, pe ei
îi putem ajuta pentru că pe ei îi folosim și i-am folosit totdeauna gratis la multe
activită#i. Pe ei îi putem plati cu sume corecte care nici în următorii 10 ani nu vor
ajunge la pre#ul utilajului indiferent de lucrare. De ce să cumpărăm utilajul și să-l
închiriem la diverse persoane, primăria nu-i societatea nimănui, banii sunt ai întregii
popula#ii și mi se pare normal ca fiecare cetă#ean să beneficieze, dar în condi#iile de
fa#ă nu se întâmpla așa, vor fi unii care vor profita prin natura rela#iilor cu primaria și
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alte persoane, adică marea majoritate, nu.
- deși am propus la începutul anului în sedin#a consiliului local alocarea de sume de
bani pentru asfaltarea străzilor din Brebu, m-am opus asfaltării haotice a localită#ii care
s-a făcut nu după necesită#i ci după interesese de grup și nu numai. Am solicitat comisii
de recep#ie a lucrărilor altele decât "așa zisele persoane de încredere ", persone
dezinteresate și corecte și care au minime no#iuni de construc#ii, care să supravegheze
lucrările de asfaltare în așa fel încât asfaltarea să se facă după proiect și conform
contractului încheiat și nu altfel. Lucruri care nu s-au întamplat. Nu am fost de acord ca
să fie asfaltate strazile diverselor persoane influente și apropiate primarului, atâta timp
cât nu era aprobarea consiliului local, nu avea proiect și nu era de strictă urgentă, în
localitate fiind străzi cu mult mai importante ca trafic decât aceastea.
- nu am fost de acord cu noua organigramă a primăriei propusă de primar în 2010,
unde viceprimarului i se reduc inten"ionat atribu"iunile și răspunderea pentru a-i limita
activitatea și controlul activită#iilor primăriei, atribu#iunile viceprimarului limitânduse doar la activitatea administratorului și a femeii de serviciu. Și cum administratorul
este prietenul primarului, omul de încredere al acestuia, nu pot să-i trasez nicio sarcină,
nu pot să-l controlez pentru ca permanent este lângă primar și la dispozi"ia acestuia.
- nu am fost de acord ca din bugetul primăriei să se aloce suma de 15.000 euro pentru
realizarea lucrării "Steaua păstorului", chiar dacă se aniversează 450 de ani de atestare
a satului Pietriceaua. Nu-i posibil ca pentru o statuie din piatră de mărimea unui om și
soclul pentru ea, chiar dacă primarul o aduce din Bulgaria, să coste aproape 70.000 lei
noi, mai ales când Pietriceaua nu are strazi, nu are dispensar și caminul cultural se
dărâmă.
- la revenirea mea în primărie, nu am mai primit atribu#iuni conform Legii 215/2001,
dându-mi-se numai sarcini lunare, aceasta demonstrând faptul că primarul dorește sămi limiteze accesul la celelalte probleme din administra"ia primăriei, să nu mai știu tot
ceea ce face, golind de con"inut func"ia de viceprimar. De ce? Trage"i și dumneavoastră
concluziile!
- vreau să mai aduc la cunoștin#a cetă#enilor că tot ce s-a facut până acum în primărie
(asfaltări, terenuri de sport, wc, canalizări, etc ) s-a făcut cu banii care au fost în
primărie și la propunerea și aprobarea consilierilor locali. Nu s-a primit niciun leu din
altă parte și nimeni de la niciun partid politic inclusiv cel de la guvernare nu a adus
niciun fond pentru primărie.
Trebuie să în#eleagă tot brebeanul că am trecut de faza comunismului, de bătutul
din palme și aplaudat mărimile care ne conduc. Trebuie să renun"am la a critica după
gard și-n spatele ușilor închise. Localitatea este a noastră a tuturora, ceea ce se face,
se construiește, nu trebuie făcut pentru un grup de interese, nu trebuie facut numai
pentru a avea cu ce să ne lăudam în campanie. A fi un bun gospodar înseamnă să
comunici, să te consul#i, să iei cele mai bune și reprezentative măsuri, dar să și
participi direct la problemele comunită#ii. Comuna nu trebuie condusă de un anume
partid politic care își urmărește numai interesele financiare și politice, trebuie
condusă de to#i cetă#enii localită#ii indiferent de culoarea politică. Bugetul unei
localită#i nu se face din birou și la sfatul conducerii de partid. Trebuie consultat
cetă#eanul, să-i ascul#i părerea, numai așa rezultatele pot fi optime. Dacă am ajuns azi
unde am ajuns, este datorită nouă, ca ne-am mul#umit cu nimic, am optat pentru un
pache#el pentru o zi și nu ne-am gandit oare ce vom face în anii următori. Nu am fost
exigen#i cu noi înșine și ne-am complăcut în mediocritate numai să beneficiem
câteodata de mici foloase și să nu supărăm pe al#ii. Este mai ușor să ba#i din palme, să
peri praful după tobă, decât să-#i pui palmele și inteligen#a la treabă, să fii critic și
autocritic și să participi efectiv la treburile comunită#i, muncind în colectiv și pentru
comunitate.

Informa#ii politice locale
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prin decizia nr. 9.523/noiembrie
2009, a decis că Partidul NaŃional Democrat Creştin este dizolvat şi
radiat din Registrul Partidelor. SentinŃa, făcută publică, este definitivă şi
irevocabilă. Practic, această decizie pune capăt unui proces destul de
întortocheat, început încă din 2007. Reamintesc că PNDC este partidul
“resuscitat” de Florin Anghel la începutul lui 2008 şi pe listele căruia am
canditat, creând o organizaŃie puternică în Brebu, ob"inând la alegerile
din 2008, 4 func"ii de consilieri locali. Imediat după decizia iniŃială de
dizolvare, în ianuarie 2009, cei mai mulŃi dintre aleşii locali şi judeŃeni ai
PNDC (inclusiv cei de la Câmpina) au trecut la PD-L. Eu am refuzat să
fac acest pas și am rămas independent împreună cu consilierii Șerban
Florin și Sorescu Codru#. Consiliera PNDC, Râncioagă Daniela a
considerat după un anumit timp, că este mai bine reprezentată de
primarul Comani#ă Dumitru și PD-L și s-a înscris în acest partid de"inând
în prezent func"ia de vicepreședinte al PDL Brebu. După aproape 2 ani
de stat în expectativă, fără să ader la vreun partid politic, am luat
hotărârea să mă înscriu în PNL în martie 2010. Dacă am optat pentru
Partidul Na#ional Liberal, este și faptul că în februarie când primarul
aducea în discu"ia Consiliului Local destituirea mea, pnliștii au fost
alături de mine, singurii care m-au sus#inut moral și s-au opus acuza#iilor
neântemeiate venite din partea primarului și a altora. Gestul meu a fost
motivat și de faptul că nu po#i face nimic pentru o colectivitate dacă nu
apar#i colectivită#ii. Nu numai că munca în echipă dă o altă formă
activită#ii tale, dar și rezultatele sunt cu totul altele. PNL este partidul
care mă reprezintă, partidul a cărui verticalitate și moralitate converge cu

ideile și idealurile mele. PNL prin membrii săi a continuat politica de echilibru social, de
impar#ialitate și corectitudine. Este partidul care niciodată prin niciun reprezentant al său nu
a căutat să ob#ină foloase politice din orice. Nu a fost inclus în niciun grup de interese, nu s-a
compromis în nicio situa#ie, membrii săi fiind adevarate repere de morală și corectitudine.
Dar cum societatea la un moment dat nu a avut nevoie de valori, cum departajarea politică a
avut alte criterii, a facut ca acest partid să rămână în anonimat.
Partidul NaŃional Liberal promovează valorile şi interesele naŃionale, pluralismul politic
şi consolidarea sistemului democratic şi al securităŃii naŃionale, apărarea drepturilor omului
şi ale familiei, protecŃia, garantarea, consolidarea şi extinderea proprietăŃii private,
schimbul de valori economice şi culturale, accesul liber şi egal la educaŃie.
In decembrie 2010 au avut loc alegeri în acest partid. Îndeplinind condi"iile impuse de
statutul PNL și considerând că pot face fa#a unei astfel de func#ii, mi-am depus candidatura.
În urma votului liber consim#it al tuturor membrilor PNL participan#i, am fost ales
președintele PNL Brebu. Men#ionez că dl consilier Bucșe Gheorghe cel care a condus
partidul până la acea vreme, din motive de sănătate nu a mai dorit să candideze pentru
func#ia de președinte, dorin"a sa fiind facută cunoscută membrilor partidului încă din vara
lui 2010. Sperăm să formăm o echipă în adevăratul sens al cuvantului, sperăm să aducem
Brebului valoarea morală și estetică de care are nevoie, sperăm ca în rândurile acestui partid
să intre oameni valoroși moral, corec#i, care doresc cu adevărat să faca ceva pentru
localitate. Încurajăm tinerii și nu numai, să se manifeste ca adevărate valori și prin
atitudinea și activitatea lor, le acordăm șansa reușitei depline atât pe plan politic, social cât și
profesional.
Pe această cale vă înștiin"ez că Tribunal Prahova Sec"ia Comercială și de
Contencios Administrativ II, a admis contesta"ia formulată de subsemnatul împotriva HCL
nr. 4/11.02.2010, aceasta fiind anulată și irevocabilă, drept consecintă s-a dispus definitiv de
catre instan"a judecătorească reâncadrarea mea în functia de Viceprimar al comunei Brebu
începând cu 03.11.2010. Instan"a a respins ca nefondate recursurile formulate de Primăria
Brebu prin primarul Comani#ă Dumitru și Consiliul Local al comunei Brebu, prin unii
consilieri.

Scrisoare deschisă adesată de
Președintele PARTIDULUI NA%IONAL LIBERAL
Crin Antonescu și
Președintele Filialei Prahova a PNL, Adrian Semcu.
Dragi prahoveni, scrisoarea pe care v-o adresăm acum, este un apel la rezisten"ă și la
păstrarea nealterată a speran"ei și a încrederii în noi înșine.
Într-o vreme în care majoritatea covârșitoare a "ărilor europene depășesc impasul economic,
Romania se afundă și mai tare în criză. Guvernarea lui Băsescu, Udrea, Boc și Anastase are
un singur obiectiv: să adune cât mai mul#i bani la bugetul de stat până în 2012, pentru a-i fura
împreună cu firmele lor de casă. În acest scop, au distrus, prin taxe și impozite sufocante, cel
mai dinamic segment al societă#ii românești-clasa mijlocie, oamenii care produc valoare
materială și intelectuală în această #ară. În acest scop, au încercat să-i asmută pe români
împotriva românilor; pe întreprinzători împotriva bugetarilor, pe tineri ]mpotriva
pensionarilor, pe cei fără copii împotriva mamelor aflate în concediu maternal. În acest
scop, au îndatorat România pentru decenii de-acum încolo, bani pe care-i vom plăti nu doar
noi, ci și chiar nepo#ii noștri.
Știm că și dumneavoastră, prahovenii, ca alte zeci de milioane de români, sunte#i, astăzi mai
săraci, mai triști și mai revolta#i decât acum un an sau, mai ales, decât acum doi ani. Știm că
trăi#i cu spaima falimentului ori a pierderii locului de muncă. Știm că vă sim#i#i înșela#i de
indivizii lipsi#i de elementar bun-sim#, care v-au cerut votul și v-au dat în schimb tone de
minciuni și vorbe goale, De ticăloșii care v-au promis că vor reforma statul și care, după ce sau văzut în palatele puterii, de la București, au subordonat statul român exclusiv intereselor
lor și ale clientelei lor politice.
Vă spunem însă că nu trebuie să ne pierdem încrederea în noi înșine și speran#a unui
viitor mai bun. Dacă avem asupra noastră aceste două arme, Băsescu, Udrea, Boc sau
Anastase nu au nicio șansă de a câștiga războiul pe care îl poartă împotriva românilor.
Dar speran"a și încrederea în noi înșine trebuie înso"ite de curaj. De curajul de a denun"a
prostia, minciuna, ori ticăloșia, dar și de curajul de a ne asuma, fiecre dintre noi, viitorul
propriu și împreună, viitorul societă#ii românești.
Trebuie să avem curajul de a spune că statul român actual, tâlhar și împăr"itor de
pomeni electorale, este dușmanul cetă"enilor săi. Trebuie să avem curajul de a ne
asuma dărâmarea și reconstruc"ia din temeli a acestui stat. Trebuie, cu alte cuvinte, să
ne asumăm un proiect de viitor pentru societatea românească.
Proiectul nostru, al Partidului Na"ional Liberal, înseamnă reconstruc"ia statului
român pe bazele statului liberal, un stat care devine partener al cetă"eanului. Prin taxe
și impozite mai mici, statul liberal ne încurajează pe fiecare dintre noi să muncim mai
bine, ca să câștigăm mai bine, pentru a trăi mai bine.
Statul liberal face investi#ii cu adevărat necesare societă#ii și nu achizi#ii aberante, la pre#
umflat, pe banii din taxele și impozitele noastre. Statul liberal ne lasă nouă cât mai mult din
ceea ce câștigăm prin for#e proprii. Statul liberal apreciază corect valoarea produsă de
fiecare cetă#ean: atât de cei din mediul privat care generează cea mai mare parte a bogă#iei
societă#ii, căt și cei care, în mediul bugetar, au grijă de sănătatea noastră sau de viitorul
copiilor noștrii.
Vă chemăm, așadar, alături de noi, în acest proiect, pe care-l vom promova în
următorii ani, indiferent de greută"i și de riscuri. Va fi o bătălie grea, în care avem
nevoie de ajutorul fiecărui român care vrea să reușească în via"ă prin for"e proprii, de
ajutorul fiecărui plătitor de taxe din această "ară, de ajutorul fiecărui om de bun-sim".
Știm, însă, că dacă vom primi acest ajutor din partea dumneavoastră, vom câștiga.
Avem încredere că, împreună, le vom face copiilor noștri cel mai frumos cadou: o
societate liberă, prosperă și civilizată.
Așa să ne ajute Dumnezeu !
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Propuneri pentru bugetul 2011
Partidul National Liberal din comuna Brebu, președintele acestuia dl UngureanuAdrian, în urma dialogului purtat
permanent cu cetă"enii localită"ii, "inând cont de dorin"ele acestora, propune pentru anul 2011 investi"ii din bugetul local pentru
următoarele:
- continuarea lucrărilor de asfaltare a străzilor din satul Brebu Mânastirei și Brebu Megieșesc.
- după finalizarea introducerii conductei de apă potabilă Brebu -Aluniș - Vărbilău de către Consiliul Jude#ean
Prahova pe
șoseaua principală din comună, să fie solicitat CJ pentru a fi asfaltată strada și făcute trotuare, din centrul localită#ii până la intrarea în Brebu .
- modernizarea centrului localită"ii și punerea în aplicare a proiectului privind parcul din zona lacului.
- repararea drumurilor locale din satul Pietriceaua
- construc"ia unei săli specifice pentru festivită"i cum ar fi: nun"i, botezuri , întruniri, serbări.
- modernizarea bazei sportive - teren fotbal (clădirea cu cabinele pentru fotbaliști, tribună, garduri, tualete, etc.)
- reparare camin cultural și a dispensarul din satul Piericeaua
- reparare dispensar din Brebu, dotarea cu centrală termica, schimbarea ușii de la intrare cu ușa din termopan.
Partidul Na"ional Liberal din Brebu propune o dezbatere publică a bugetului local. Pentru a elimina toate suspiciunile și eventualele
incorectitudini în gestionarea fondurilor comnuită#ii, propune ca toate lucrările de investi"ii indiferent de valoare, să se facă prin licita"ie și nu prin
încredin"are directă, indiferent de sumă. Lucrările să fie supravegheate și recep"ionate de comisii din care să facă parte reprezentan"i ai primăriei, ai
consiliului local și de cetă#eni din localitate.
De asemenea PNL Brebu propune ca toate lucrările de repara#ii, între#inere, construc#ii, etc., să se facă în primul rând cu firme din localitatea Brebu
și în situa"ia când domeniul de activitate al acestora nu îndeplinește condi#iile impuse de lucrare, abia atunci să se apeleze la firme din alta localitate.

ACTIVITĂ&I SPORTIVE
Asocia#ia Fotbal Club Brebu
Fotbal - LigaAPrahova

La sfârșitul lunii noiembrie s-a incheiat etapa a XVII-a și turul la fotbal din Liga A Prahova. Un tur de campionat neaşteptat de bun pentru echipa
FC Brebu.
Munca deosebită depusă de antrenorul Robert Săvulescu asistat îndeaproape de antrenorul secund Adrian Chircă a dat roade și a pozi"ionat
echipa pe un meritat loc 3. Meritul este în aceeași masură și al întregii echipe care prin devotament și seriozitate și-a pus în valoare calită#ile. Toate
acestea au fost posibile prin faptul că acestă asocia#ie sportivă este o adevărată echipă, un colectiv omogen, modest și pus pe muncă. Conducerea
asocia#iei, personal domnul Ionu" Săcuiu, nu odată a trebuit să se implice cu mult mai mult, pentru a face fa#ă multiplelor probleme ce le-a întâmpinat
clubul. Dar cum totul este bine, când se termină cu bine, așa și de data aceasta bucuria unui loc fruntaș a facut să se uite ceea ce a fost greu. Cu această
ocazie conducerea asocia#iei prin președintele sau, dl Adrian Săcuiu, mul#umește tuturor sus#inătorilor echipei pentru sprijinul moral și nu numai făcut
pe parcursul întregului tur. În anul 2011, le dorim rezultate pe măsura așteptărilor și a efortului investit, rezultate care să o men#ină pe un loc fruntaș.
Portari:
Stanulescu Niculae
Grigore Andrei
Fundași:
Durbac Ionu"
Savu Alexandru
Negreanu Gabriel
Marcu Mirel
Dragomir Mihai
Lupu Andrei
Târboiu Alexandru
Bucșe Cătălin
Mijlocași:
Zaibert Iulian
Ion Lucian
Birligiu Marius

Clasamentul după ultima etapă din tur

Bucura Bogdan
Cârstea Florin
Băicoianu Daniel
Dragomir Mirel
Atacan!i:
Stăncioacă Marian
Motoroiu Mihai
Sora Alexandru
Buza"oiu Mihai
Ștefan Andrei
CONDUCEREA A.F.C. BREBU
PREȘEDINTE A.F.C. BREBU:
SĂCUIU ADRIAN
VICEPREȘEDIN%I A.F.C. BREBU:
SĂCUIU IONU#
NI#ULESCUAURICĂ
SĂCUIU MONICA

1 Prahova Tomşani
2 CS Ceptura
3.AFC Brebu
4 Avântul Măneciu
5. Unirea Câmpina
6. CS băneşti Urleta
7. Chimia II V. Săpat
8. Tricolorul Breaza
9. Petrolul II Ploieşti
10. Conpet II Izvoarele
11. CS Păuleşti
12. CS Şirna
13. Unirea UrlaŃi
14. Dero Ploieşti
15. Caraimanul Buşteni
16. CarpaŃi Sinaia
17. Petrolul Teleajen
18. CS Floreşti

17 15 1 1 64-12 46 (+22)
17 14 1 2 51-11 43 (+19)
17 10 3 4 36-22 33 (+6)
17 9 4 4 38-19 31 (+4)
17 9 4 4 29-15 31 (+7)
17 9 2 6 37-22 29 (+2)
17 8 3 6 53-39 27 (+3)
17 7 4 6 31-37 25 (+1)
17 6 4 7 26-23 22 (-5)
17 7 1 9 35-34 22 (-2)
17 6 3 8 19-27 21 (-6)
17 6 3 8 29-42 21 (-6)
17 5 5 7 30-30 20 (-7)
17 6 1 10 32-34 19 (-5)
17 5 2 10 22-33 17 (-10)
17 5 1 11 12-28 16 (-8)
17 4 2 11 24-35 12 (-15)
17 0 0 17 10-115 0 (-24)
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