ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind elaborarea unui studiu de fezabilitate in vederea depunerii unei cereri de finantare
pentru proiectul de investitii “Reabilitare, modernizaresi dezvoltare unitati de invatamant de
pe raza orasului Breaza”
Având în vedere expunerea de motive nr. 7993/03.06.2009 formulată de dl. Ferastraeru
Nicolae, Primarul orasului Breaza;
Tinand seama de:
• raportul de specialitate nr.8811/19.06.2009 intocmit de Elena Sichim, Sef Serviciu
Financiar;
• raportul de specialitate nr.8745/18.06.2009 intocmit de Cosmulescu Niculae,
reprezentantul Biroului UIAPATPM;
• raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si
privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
• avizul nr.8817/19.06.2009 al secretarului orasului Breaza;
In temeiul art.36, alin. (6) lit.”a”, pct.1 raportat la alin.(2) lit.”d” si art.115, alin.(1),
lit.”b”coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare
Art.1. (1)Aproba elaborarea unui studiu de fezabilitate in vederea depunerii unei cereri de
finantare pentru proiectul de investitii “Reabilitare, modernizare si dezvoltare unitati de invatamant
de pe raza orasului Breaza”.
(2)Unitatile de invatamant propuse pentru reabilitare si modernizare sunt:
a) Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza- Scoala veche si cladirea noua;
b) Scoala Generala Nistoresti;
c)Scoala cu clasele I-VIII Breaza de Sus;
d) Scoala cu clasele I-VIII Valea Tarsei;
e) Scoala cu clasele I-VIII Breaza de Jos;
f) Gradinita Podu-Vadului;
g) Gradinita cu program prelungit;
h) Gradinita Valea Tarsei;
i) Gradinita Gura Beliei.
Art.2. In vederea realizarii studiului de fezabilitate se va aloca din bugetul local pe anul
2009 suma de 220.000 lei.
Art.3. Prezenta va fi adusa la indeplinire de Primarul orasului Breaza.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului administraţie publică locală,
Prefecturii Prahova, Compartiment API, Birou finantare pentru proiecte cu finantare interna si
internationala si Serviciului Financiar din cadrul Primariei orasului Breaza.
Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,

Consilier,
Bercaroiu Catalin
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Secretar,
Moldoveanu Elena

