ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind aprobarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului
Cultural „Ion Manolescu”, Breaza, jud.Prahova
Având în vedere expunerea de motive nr.6192/12.05.2011, formulată de dl. Nicolae
Ferastraeru, Primarul oraşului Breaza;
Ţinând seama de :
raportul de specialitate nr.6193/12.05.2011, întocmit de dna.Ioana Bondoc, funcţionar
public cu atribuţii pe linie de programe şi proiecte cu finanţare internaţională;
raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si privat
comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza
avizul nr.6573/19.05.2011, al secretarului orasului Breaza;
-

În conformitate cu prevederile:

Ordinului nr.1151/11.03.2011 privind aprobarea Gidului operaţional pentru realizarea
obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din
mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru
aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public
din mediul rural şi mic urban;
Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a IV a Reţeaua de localităţi;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a” pct.4, alin.(9) şi art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat
cu art. 45, alin. (1) lit.”d” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată,
modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Aprobă reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza
în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale de
drept public din mediul rural şi mic urban.
Art.2. Aprobă realizarea investiţiei care face parte din „Stategia de dezvoltare locală a
localităţii Breaza în perioada 2008-2028”, aprobată de Consiliul Local prin HCL nr.73/2008.
Art.3. Aprobă planul de activitate a Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza pe următorii 3
ani, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.4. Aprobă păstrarea destinaţiei clădirii pe o perioadă de minim 15 ani de la finalizarea
investiţiei.
Art.5. Asigură finanţarea din resurse proprii sau atrase de 11% din valoarea totală a proiectului.
Art.6. Aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionare a investiţiilor pe o perioadă
de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost finalizată.

Art.7. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratia Publica Locala:
Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil şi Biroului pentru proiecte cu finanţare
internaţionala din cadrul Primăriei oraşului Breaza.
Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Niţu Nicolae
Breaza, 26 mai 2011
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Contrasemnează,
Secretar oraş,
Elena Moldoveanu

