ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
pentru modificarea si completarea unor acte administrative
Având în vedere expunerea de motive nr.9893/13.07.2009 formulată de Viceprimarul orasului Breaza, prin
care se propune modificarea si completarea unor acte administrative;
Tinand seama de :
- raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul si disciplina din cadrul
Consiliului Local al orasului Breaza
- avizul nr.10424/22.07.2009 al secretarului orasului Breaza;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(9) si art.115 alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45, alin. (1) din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.I. Se aproba modificarea si completarea HCL nr.30/29.03.2007, privind asocierea Consiliului Local
Breaza cu o persoana juridica in vederea finantarii si realizarii in comun a unor servicii de interes public si HCL nr.
79/09.09.2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Breaza ce vor face parte din Consiliul de
Administrare al asocierii incheiat in baza HCL nr.30/29.03.2007 , dupa cum urmeaza:
1. Art.12 din Anexa II “Contractul de asociere in participatiune” la HCL nr.30/29.03.2007 privind asocierea
Consiliului Local Breaza cu o persoana juridica in vederea finantarii si realizarii in comun a unor servicii de interes
public, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ Art.12. Asociatia in participatiune va fi condusa de un consiliu de administrare format din 5 membrii, din
care 3 reprezentanti ai Consiliului Local si 2 reprezentanti ai Asociatului 2, care vor fi desemnati de fiecare in
parte”.
2. Art.1 la HCL nr.79/09.09.2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Breaza ce vor face
parte din Consiliul de Administrare al asocierii incheiat in baza HCL nr.30/29.03.2007, se completeaza si va avea
urmatorul cuprins:
“Art.1. Se desemneaza ca reprezentanti ai Consiliului Local Breaza in consiliul de administrare al asocierii
incheiate in baza HCL nr.30/29.03.2007 urmatorii:
1. Nica Justinian-Feodor, consilier local;
2. Bercaroiu Catalin, consilier local;
3. Filimon Mariana, inspector serviciu Financiar-Contabil”.
Art.II.Celelalte dispozitii din HCL nr.30/29.03.2007 si HCL nr.79/09.09.2008 raman neschimbate.
Art.III. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: Prefecturii
Prahova, Serviciului Financiar-Contabil, membrilor comisiei si SC Genel Tours SRL.
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