ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind constituirea Comisiei de Siguranta Circulatiei pe raza orasului Breaza
Având în vedere expunerea de motive nr.8591/17.06.2009 formulată de dl. Dragan Niculae,
Viceprimarul orasului Breaza ;
Tinand seama de:
-raportul nr. 8733/18.06.2009 intocmit de dl. Diaconu Constantin, sef Serviciu transport public
local si administrarea domeniului public si privat;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si privat
comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- raportul Comisie pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia mediului
din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
avizul nr.8814/19.06.2009 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu disp.art.128 alin.(1) si (2) din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.36, alin. (6) lit.”a” pct.13 raportat la alin.(2) lit.”d” coroborat cu alin.(2) lit.”c”
si art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, modificata si completata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare
Art.1.(1) Aproba constituirea Comisiei de Siguranta Circulatiei pe raza orasului Breaza in
urmatoarea componeneta:
Presedinte: -Primarul orasului Breaza;
Membrii: -Comarniceanu Ion, reprezentantul Biroului UATPM;
- Cosmulescu Niculae, reprezentantul Compartimentului API;
- Diaconu Constantin, Sef Serviciu Transport Public Local si Administrarea Domeniului
Public si Privat;
- Hogea Ion, Director Executiv al Politiei Comunitare;
- Coltoiu Constantin, consilier local;
- Tanasa Vasile, consilier local;
- Mihalache Catalin, consilier local;
- Dragan Niculai, viceprimarul orasului;
- Enache Ion, consilier local
- Cremeneanu Costel, Comisarul Sef al Politiei orasului Breaza;
(2) La sedinta Comisiei, in calitate de invitat, va participa un reprezentant al Serviciului Politiei
Rutiere din cadrul IPJ Prahova – de regula un ofiter cu functie de conducere.
Membrii de rezerva:
- Gradinaru Marian, consilier local
- Bartusica Dan, consilier local

- un reprezentant al Politiei orasului Breaza.
Art.2. Regulamentul de Organizare si Functionare va fi elaborat in termen de 30 de zile de la
adoptarea prezentei si va fi supus aprobarii Consiliului Local .
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala
Institutiei Prefectului Prahova si membrilor comisiei.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Bercaroiu Catalin
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Contrasemneaza,
Secretar,
Moldoveanu Elena

