ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind alocarea unei sume din bugetul local, în vederea elaborării studiului de fezabilitate
şi proiectului tehnic pentru amenajarea spaţiilor destinate Spitalului de Boli Pulmonare
Breaza, situate în imobilul din Breaza, str.23 August, nr.132, jud.Prahova
Având în vedere expunerea de motive nr.64165/18.10.2010, formulată de dl.Chiţoi
Ciprian, consilier local;
Ţinând seama de :
raportul de specialitate nr.14467/21.10.2010, întocmit de dl.Savu Constantin
reprezentantul Compartimentului API;
raportul de specialitate nr.14468/21.10.2010, întocmit de dna Sichim Elena, Sef Serviciu
Financiar-Contabil;
raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului public si
privat, comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
avizul nr.14469/21.10.2010, al secretarului oraşului Breaza;
avizul conform nr.34338/2010 emis de METCS prin care s-a aprobat schimbarea
destinaţiei construcţiei în care a funcţionat Şcoala de Arte şi Meserii Podu Vadului, din spaţii de
învăţământ în spaţii pentru desfăşurarea activităţilor medicale specifice Spitalului de Boli
Pulmonare Breaza, judeţul Prahova;
In conformitate cu prevederile:
- Cap.III, Secţiunea a 3-a „Prevederi referitoare la investiţiile locale” din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
- Cap.XII, Secţiunea a II-a „Lucrările publice” din legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
În temeiul 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 orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1.(1) Aprobă elaborarea studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic pentru
amenajarea spaţiilor destinate Spitalului de Boli Pulmonare Breaza în imobilul din Breaza, str.23
August, nr.130, jud.Prahova (fosta Şcoală de Arte şi Meserii Podu Vadului).
Art.2. În vederea realizării documentaţiei tehnico-economice prevăzută la art.1, se alocă
din bugetul local suma de 60.000 lei din fondul de rezervă prin rectificarea bugetului.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică
Locală: Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil şi Compartimentului API din cadrul
Primăriei oraşului Breaza.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Grădinaru Marian
Breaza, 28 octombrie 2010
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Contrasemnează,
Secretar oraş,
Elena Moldoveanu

