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CATRE, 

                          TOTI CEI CARE AU DEFORMAT REALITATEA,                      

                                             

Subsemnatul Ungureanu Adrian, primar al localitatii Brebu, judetul 

Prahova, avand in vedere ceea ce ati prezentat cu privire la localitatea Brebu si 

la persoana mea, tin sa va aduc la cunostinta urmatoarele: 

Fara a nega stirea pe care ati difuzat-o, prin modul de abordare si prezentare, ati 

creat imaginea unei localitati cu mari probleme de infrastructura si administratie 

locala, iar persoanei  mele i-ati adus grave prejudicii de imagine. 

Ati preluat stirea ca urmare a distribuirii acesteia de catre reprezentantii PSD, 

aflati in opozitie in Consiliul Local Brebu,  oponenti care nu au nicio initiativa 

in interesul comunitatii, singura lor preocupare fiind aceea de a ma denigra si a-

mi diminua eforturile facute in interes local.  

Realist este faptul ca orice initiativa a primarului/ consilierului local/  adusa spre 

aprobare Consiliului Local, este supusa dezbaterii si aprobarii Consiliului Local, 

numai acesta putand decide in ce masura initiativa este sau nu adoptata. 

In masura in care ati fi tinut seama de acest aspect legal, cred ca era absolut 

necesar si firesc sa va adresati conislierilor locali din opozitie si sa-i intrebati 

daca au avut macar initiativa de a se opune proiectului de hotarare. 

Au dat dovada de lasitate si lipsa de spirit civic, abtinandu-se de la vot, insa au 

preferat sa trimita materialul catre Observatorul PH, publicatie de unde a fost 

preluata stirea. 

Nu neg rolul televiziunii si al reporterului in a informa publicul larg si acela de a 

fi ochiul vigilent asupra celor ce se petrec in societatea in care traim, insa cred 

ca aceeasi televiziune si acelasi reporter trebuie sa prezinte realitatea 

nedeformata si neinfluentata de parerile politice si judecatile de valoare ale 

persoanelor aflate in  oponenta cu cel in cauza. 

Prin modul de abordare a stirii, nu ati facut decat sa aduceti un prejudiciu de 

imagine localitatii pe care o conduc, prezentand imagini trunchiate dintr-o 

comuna frumoasa, aratand publicului dvs. o localitate cu probleme in 

infrastructura (a se vedea imaginile cu  gropile din sosea), alegand persoane cu 
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grave probleme medicale, care sa-si exprime parerea cu privire la hotararea 

Consiliului Local. 

Spre buna dvs. informare, va aduc la cunostinta ca segmentul de sosea pe care l-

ati prezentat nu intra in administrarea comunei Brebu, fiind parte dintr-un drum 

judetean, si, asa cum ar trebui sa cunoasteti, acesta intra in administrarea si 

conservarea Consiliului Judetean. 

Pe de alta parte, acelasi primar pe care l-ati prezentat ca fiind unul total 

dezinteresat de problemele locale, singura sa grija fiind aceea de a se plimba pe 

banii contribuabilor, este cel datorita caruia 90% din localitate este asfaltata, este 

cel care a modernizat scolile din localitate, este cel care a creat locatii decente si 

moderne pentru evenimentele importante din viata localnicilor (vezi cele doua 

Camine Culturale, unul in comuna Brebu si altul in satul Pietriceaua), este cel 

datorita caruia in 5 ani de mandat localitatea nu a avut probleme de trafic atunci 

cand zapada a fost abundenta, este cel care a facut cunoscuta localitatea in 

Polonia, Ungaria, Franta, promovand-o prin produsele traditionale si prin 

traditiile folclorice, transmise prin ansamblul folcloric ”Brebenelul”, ansamblu 

pe care tot acelasi primar l-a infiintat.    

Am incercat in acesti ani sa asigur o identitate bine conturata comunei Brebu, 

astfel ca aceasta are acum o stema, un drapel, un imn, albume de prezentare. 

Aceeasi persoana ”indezirabila”, prin modul cum ati prezentat-o, a creat locuri 

de joaca pentru copii, a amenajat centrul localitatii, a organizat serviciul 

administrativ din primarie astfel incat persoanele angajate sa fie intr-adevar in 

slujba si interesul cetateanului, acesta fiind servit cu promptitudine, fiind 

indrumat astfel incat sa gaseasca solutii de rezolvare a problemelor sesizate. 

Suntem printre putinele comune unde plata impozitelor, taxelor si nu numai se 

face cu cardul si prin serviciul online, ghiseul.ro. 

Acelasi primar a rezolvat problema transportului in comun, problema gunoaielor 

aruncate pe domeniul privat/public al localitatii de persoane ”venite din marile 

orase, educate si pline de grija localitatii”, care detin proprietati pe teritoriul 

comunei, insa refuza sa-si faca abonamente la serviciul de salubritate. 

Cred ca orice persoana impartiala poate recunoaste ca in ultimii cinci ani 

comuna Brebu si-a schimbat in bine cu mult infatisarea si acest lucru a presupus 

o munca asidua. 
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De asemenea, va asigur ca toate realizarile din acesti ultimi cinci ani nu ar fi fost 

posibile daca primarul si Consiliul Local Brebu nu ar fi cheltuit in mod judicios 

bugetul comunei.  

Stiu ca veti spune: ”nimic nou, trebuie sa faceti, este datoria unui primar sa faca, 

nu trebuie sa i se aprecieze munca depusa, intrucat de aceea a fost ales”. 

Cred ca sunteti in asentimentul meu cand afirm ca este adevarat si faptul ca in 

toti acesti ani puteam fi un edil de fatada, care sa carpeasca ceea ce n-au facut 

predecesorii mei si, in schimb, sa aloce sume importante pentru schimburi de 

experiente de unde sa nu invatam nimic nou, ci doar sa ne prefacem ca am 

dobandit din experienta altora. 

Mergand pe ideea si linia absolut ofensatoare sub care m-ati prezentat, dvs. 

jurnalistii,  nu aveti ce invata de la jurnalistii de la CNN sau BBC, iar edililor 

unor localitati care nu au rang de municipiu le este interzis a invata de la 

administratii publice cu mult mai mari? Exista cetateni de rang I, respectiv de 

rang II? 

In lucrarile efectuate in comuna Brebu, de multe ori, am adaptat idei pe care le-

am cules din deplasarile facute in tara, dar mai ales in strainatate, in covarsitoare 

masura din bani personali. 

 Brebu a fost prima comuna din tara care a avut o pagina web de prezentare si a 

fost printre primele care au avut televiziune prin cablu si internet. Acestea s-au 

intamplat tot datorita mie, cu multi ani inainte de a ma gandi sa candidez la 

functia de primar. Daca nu depaseam granitele Brebului, bineinteles ca nu as fi 

avut viziunea evolutiei in aceasta directie. Este important sa vezi si sa cunosti 

cat mai multe locuri, cat mai multi oameni, cat mai multe culturi si din toate sa 

incerci sa alegi ceea ce se potriveste tie, apropiatilor, respectiv comunitatii 

careia ii apartii. 

Consider ca izolarea nu poate duce la progres. Sunt multe probleme de rezolvat 

in administratia publica romaneasca si cunoasterea altor tipuri de administrare 

locala (si nu doar de catre primar, pentru ca el nu lucreaza singur, ci lucreaza in 

echipa), indiferent ca este vorba de localitati mici sau mari, nu poate decat sa ne 

ajute in imbunatatirea acesteia. Contacte la nivel administrativ nu pot fi realizate 

in orice cadru, de aceea am considerat o oportunitate deplasarea care asigura 

organizarea unor intalniri cu administratiile oraselor din Statele Unite, mai ales 
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ca pe acelasi traseu au mers mai mult de 600 de primari, consilieri judeteni si 

consilieri locali din tara. 

Intrebati-va in ce masura ati fi ajuns la Brebu daca in hotararea adoptata nu era 

mentionata suma alocata schimbului de experienta si nu erau mentionate 

localitatile respective, asa cum adeseori se practica. Trebuie sa mentionez ca am 

invitat la Brebu presa in repetate randuri pentru a cunoaste viata reala a acestei 

comune, dar s-ar parea ca nimic nu este demn de atentie in afara stirilor 

negative, prezentate tendentios, eventual cu iz politic.  

Fara a avea pretentia de a fi  moralistul televiziunii si al jurnalistului si fara a 

incerca sa caut justificari, indiferent de prejudiciul de imagine pe care mi l-ati 

creat, va cer ca in numele onoarei si adevarului jurnalistic, pe care le clamati si 

ai caror aparatori va pretindeti a fi, sa prezentati in mod realist, echilibrat, fara 

scoaterea din context a unor aspecte, realitatile acestei comune frumoase, 

precum si activitatea Consiliului Local Brebu, a mea ca primar, dar si a 

intregului colectiv al primariei Brebu. Poate ca un pas spre repunerea acolo unde 

ii este locul a comunei Brebu ar fi difuzarea filmului de prezentare a acesteia, 

film care se gaseste pe pagina web a localitatii, www.brebuprahova.eu.      

 

Primar  

Adrian Ungureanu 

 


