
                ROMANIA                                                                                                             
       JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  stabilirea bunurilor şi obiectivelor publice aflate în proprietatea oraşului 

Breaza pentru care se organizează şi asigură paza, în condiţiile prevederilor legale în 
domeniu 

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.2115/18.02.2011,  formulată  de  Primarul 
oraşului Breaza, dl.Nicolae Ferăstrăeru;

Luând  act  de  fundamentarea  nr.2051/17.02.2011,  întocmită  de  Viceprimarul 
oraşului Breaza, cu privire la stabilirea obiectivelor, în raport de numărul de personal angajat; 

- raportul Comisiei pentru prognoză…buget,finanţe, administrarea domeniului public
 şi privat, comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 

- avizul nr.2116/18.02.2011, al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile art.29 din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a Poliţiei locale, aprobat prin HG nr.1332/2010;
Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată;
În temeiul  art.36 alin.(2) lit.”c” şi art.115 alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45, alin. (1) 

din  Legea  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  modificată  şi 
completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.  Stabileşte bunurile şi obiectivele publice aflate în proprietatea oraşului Breaza 
pentru  care  se  organizează  şi  asigură  paza,  în  condiţiile  prevederilor  legale  în  domeniu, 
conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală: Prefecturii Prahova, Viceprimarului oraşului Breaza şi coordonatorului Poliţiei locale 
Breaza.
      

Preşedinte de Şedinţă:                                                   Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                         Secretar oraş,
Mihalache Cătălin   Moldoveanu Elena 
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ROMANIA                   Anexa la HCL nr.16/24.02.2011
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORAŞULUI BREAZA

LISTA OBIECTIVELOR DE PAZA
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

(încarcare în zile şi ore pe fiecare obiectiv)

1. Primăria Breaza, cu sediul în oraşul Breaza, str.Republicii, nr.82B, jud.Prahova;
2. Şcoala Podu Vadului, cu sediul în oraşul Breaza, str.23 August, nr.132, jud.Prahova;
3. Şcoala Nistoreşti, cu sediul în oraşul Breaza, DN1, jud.Prahova;
4. Şcoala Breaza de Sus cu sediul în oraşul Breaza, str.Republicii, nr.216, jud.Prahova;
5. Sala de Sport, Breaza, Aleea Parcului, f.n., jud.Prahova;

Preşedinte de Şedinţă:                                                   Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                         Secretar oraş,
Mihalache Cătălin   Moldoveanu Elena 

Notă: Prezenta listă se poate modifica în funcţie de obiectivele noi realizate, sau când 
anumite situaţii impun acest lucru.
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