Prezentul proces-verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară
desfăşurată în data de 25.08.2016.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astazi 30 iunie 2016, orele 16.00, la sediul Primariei Breaza în şedinţă
extraordinară a Consiliului Local al orasului Breaza convocata prin Dispozitia nr.
345/27.06.2016 a Primarului orasului Breaza, conform Legii nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, modificata şi completata.
La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl. Gheorghe Richea, Viceprimarul
oraşului Breaza – dra.Bran Alexandra-Lăcrămioara, secretarul oraşului Breaza – dna.Elena
Moldoveanu, Şef Serviciu APL – dna.Geanina Toader şi consilierul juridic Goga Elena.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 16 consilieri, din
totalul de 17 (lipseşte dl.Bogdan Gabriel).
Preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni este dna.Anton Mădălina.
Dna. Anton felicită noul consiliu şi pe dl.primar, le urează succes şi recomandă ca în
decursul celor 4 ani să uite că fac parte din partide diferite şi să facă tot ce este mai bun pentru
locuitorii acestui oraş.
Dna.preşedintă declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 30 iunie 2016 şi
supune la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate sub următoarea formă:
1. Depunerea jurământului de dna.Grădinaru Adriana, consilier local.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local ;
Iniţiator : Gheorghe Richea, Primarul oraşului Breaza;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului « Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de străzi urbane oraş Breaza, judeţ Prahova » cod SMIS 1093, Axa
prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale,
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură POR
2007-2013 care se prelungeşte şi a cheltuielilor legate de proiect necesare
finalizării acestuia;
Iniţiator : Gheorghe Richea, Primarul oraşului Breaza;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.74/26.05.2016
privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 6200
mp, proprietate privată a oraşului Breaza, Gura Beliei, T17, N1344, judeţ
Prahova ;
Iniţiator : Gheorghe Richea, Primarul oraşului Breaza ;
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de
dna.Grădinaru Adriana, consilier local.
Doamna preşedintă o invită pe doamna consilier pentru depunerea
jurământului.
Dna.Grădinaru:„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului
Breaza... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

