
   ROMANIA
      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliile de 

Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calitaţii din unităţile de învăţământ 
de pe raza oraşului Breaza

Având în  vedere  expunerea  de  motive nr.64132/09.08.2010 formulată  de dl.Nică  Justinian-
Feodor, consilier local;

- raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret 
şi sport din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 

- avizul nr.11505/20.08.2010 al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
- art.145 alin. (6) din Legea nr. 84/1995- Legea învăţământului- republicată, modificată şi 

completată;
- art. 11 alin. (4) lit. “e” din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

modificată si completată; 
În temeiul prevederilor art.  36 alin. (6) , lit “a”, pct.1 raportat la alin (2) , lit.”d”,alin.(9) si 

art.115 alin.(1), lit.”b” coroborat cu art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, modificată şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1. (1) Se numesc în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate 
juridică de pe raza oraşului Breaza urmatorii:

1.Pârlog Mihail -George  -pentru  Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza ;
2.Anton Mădălina  -pentru Şcoala Breaza de Sus ;
3.Grădinaru Marian  -pentru Grădinţa nr. 6 cu program prelungit;
4.Enache Ion  -pentru  Şcoala Specială Breaza;

(2) Se numesc în Comisiile de evaluare şi asigurare a calitaţii ale unităţilor de învăţământ cu 
personalitate juridică de pe raza oraşului Breaza urmatorii:

1.Oproiu Adriana  -pentru  Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza ;
2.Colţoiu Constantin              -pentru Şcoala Breaza de Sus ;
3.Drăgan Niculai  -pentru Grădinţa nr. 6 cu program prelungit;
4.Chiţoi Ciprian  -pentru  Şcoala Specială Breaza;
Art.2.Cu data  adoptarii prezentei, se revocă HCL nr.65/31.07.2008 modificată şi completată 

prin HCL 130/ 26.11.2009.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: 

Instituţiei Prefectului Prahova şi persoanelor desemnate ca membrii în cadrul  comisiei şi instituţiilor 
nominalizate în aceasta .

Preşedinte de Şedinţa          Contrasemnează: 
       Consilier local,                                                                                          Secretar oraş,

     Enache Ion                        Elena Moldoveanu
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