
ROMANIA
  JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind acordarea calităţii de ordonator terţiar de credite unităţilor de învâţământ cu  personalitate 

juridică, Şcoala cu clasele I-VIII Breaza de Sus  şi Grădiniţa cu program prelungit „Castelul 
Fermecat”Breaza 

Având în  vedere  expunerea  de  motive  nr.101/02.08.2011,  formulată  de  dl.  Nică  Justinian-Feodor, 
consilier local, preşedintele Comisiei de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret 
şi sport;

 Ţinând seama de: 
-  raportul  de  specialitate  nr.9847/03.08.2011  întocmit  de  dna  Sichim  Elena,  şef  serviciu 

financiar-contabil; 
          -   raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi disciplină din 
cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
           -  raportul Comisiei de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;  
               - avizul nr. 9848/03.08.2011 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu disp.art.19 şi art.61 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
In temeiul art.36, alin. (6), lit.”a” pct.1 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  locala,  republicată,  modificată  şi 
completată.

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre

Art.1.  Se aprobă calitatea de ordonator terţiar de credite unităţilor şcolare cu personalitate juridică, 
Şcoala  cu  clasele  I-VIII  Breaza  de  Sus  şi  Grădiniţa  cu  program  prelungit  „Castelul  Fermecat”  Breaza,  
conform  prevederilor  art.19  şi  art.  61  din  Legea  educaţiei  naţionale  nr.1/2011,  precizărilor  MECTS nr. 
29439/23.02.2011 şi adresei MECTS nr. 679/01.06.2011.
 Art.2. Aprobă încadrarea la cele două unităţi cu personalitate juridică, Şcoala cu clasele I-VIII Breaza 
de Sus a 0,5 post administrator financiar (contabil şef) şi Grădiniţa cu program prelungit „Castelul Fermecat”  
Breaza a 0,5 post administrator financiar (contabil şef) conform adresei nr. 1222/22.06.2011. 

Art.3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de consiliile de administraţie ale celor două unităţi şcolare.
Art.4. Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie  Publică  Locală, 

Prefecturii Prahova, Direcţiei Finanţelor Publice Prahova, Serviciului financiar-contabil din cadrul Primăriei 
Breaza, Şcolii cu clasele I-VIII Breaza de Sus şi Grădiniţei cu program prelungit „Castelul Fermecat” Breaza .
    
Presedinte de sedinta,                   Contrasemneaza,
         Consilier local,         Secretar oras,
       Gheorghe Pântea                                                           Elena Moldoveanu
Breaza, 5 august 2011
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