ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind aprobarea lucrărilor de investiţii pe anul 2011 în cadrul sistemului de alimentare cu apă
şi canalizare al oraşului Breaza, care se vor realiza din surse proprii ale operatorului SC Hidro
Prahova SA – Sucursala Breaza
Având în vedere expunerea de motive nr.6373/16.05.2011 formulată de Primarul oraşului
Breaza, dl.Nicolae Ferăstrăeru;
Ţinând seama de:
- raportul de specialitate nr.6374/16.05.2011 întocmit de dl.Cosmulescu Niculae, reprezentantul
Compartimentului API;
raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului
public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.6375/16.05.2011, al secretarului orasului Breaza;
Luând act de Contractul de delegare de gestiune nr.116/09.07.2009 aprobat prin HCL
nr.15/26.02.2009;
In temeiul art.36, alin. (6) lit.”a”, raportat la alin.(2) lit.”d” şi art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat
cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată
şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre
Art.1. Aprobă lucrările de investiţii pe anul 2011 în cadrul sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare al oraşului Breaza, care se vor realiza din surse proprii ale operatorului SC Hidro Prahova
SA – Sucursala Breaza, după cum urmează:
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Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală,
Prefecturii Prahova, şi SC Hidro Prahova SA.
Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Niţu Nicolae
Breaza, 18 mai 2011
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Contrasemnează,
Secretar oraş,
Elena Moldoveanu

