
ROMANIA             
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  asocierea Consiliului Local Breaza cu Consiliul Judetean Prahova in vederea 

promovarii unui proiect de interes public

Avand in vedere expunerea de motive nr.51266/19.10.2009  formulata de dra.Anton 
Madalina-Florentina, consilier local;

Tinand seama de:  
-  raportul  de  specialitate  nr.15077/23.10.2009,  intocmit  de dl.Cosmulescu  Niculae 
reprezentantul Compartimentului API din cadrul Primariei orasului Breaza;
-  raportul  de specialitate  nr.15139/23.10.2009,  intocmit  de dna Sichim Elena,  Sef  Serviciu 
Financiar-Contabil;
 - raportul Comisie  pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia mediului 
din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului public si privat, 
comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
    avizul nr. 15140/23.10.2009, al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(7) lit.”c” raportat la alin.(2) lit.”e” din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala,  republicata, modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.(6) lit. “a” pct.13 raportat la alin. (2) lit. “d” si art. 115 alin. (1) lit. 
“b” coroborat  cu art.  45,  alin.  (2) lit.“f”  din Legea 215/2001 privind administratia  publica 
locala,  republicata, modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1. Aproba asocierea  Consiliului  Local  Breaza  cu Consiliul  Judetean  Prahova in 
vederea elaborarii documentatiei tehnice si realizarii investitiei « construire trotuar in cartier 
Nistoresti – zona DN1 (sensul de mers Campina-Comarnic)».

Art.2. Aproba contributia de 5% a Consiliului Local Breaza din sumele ce urmeaza a fi 
cheltuite pentru realizarea investitiei,  diferenta constituind cota de participare a Consiliului 
Judetean Prahova.

Art.3.  Se  imputerniceste  Primarul  orasului  Breaza  sa  semneze  actele  necesare 
reglementarii asocierii aprobata prin prezenta hotarare.

Art.4. Serviciul Administratie Publica Locala va comunica prezenta hotarare: Institutiei 
Prefectului  Prahova,  Compartimentului  API,  Serviciului  Financiar-Contabil  din  cadrul 
Primariei orasului Breaza si Consiliului Judetean Prahova.

Preşedinte de Şedinta                                                                    Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                       Secretar,
Ciprian Chitoi                                                                                Elena Moldoveanu
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