
ROMANIA                                                                                                             
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  numirea membrilor comisiei de evaluare a managementului la Centrul 

Cultural „Ion Manolescu” Breaza, pentru perioada 01.04.2010 – 31.03.2011 

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.2117/18.02.2011,  formulată  de  Primarul 
oraşului Breaza, dl.Nicolae Ferăstrăeru;

Ţinând seama de: 
- raportul de specialitate nr.2118/18.02.2011, întocmit de dna Nica Viorica, referent 
în cadrul Compartimentului Resurse Umane;

- raportul Comisiei de învăţământ sanatate, cultura, protectie sociala, protectie copii, 
tineret si sport din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
- avizul nr.2119/18.02.2011, al secretarului oraşului Breaza;

În conformitate cu prevederile:
- art.21 şi art.38 alin.(1) şi (2) din OUG nr.189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, modificată şi completată; 
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Centrul 

Cultural „Ion Manolescu” Breaza, aprobat prin HCL nr.78/26.08.2010;
În temeiul  art.36 alin.(9) 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. Aprobă numirea membrilor Comisiei de evaluare a managementului la Centrul 
Cultural  „Ion Manolescu”  Breaza,  pentru  perioada  01.04.2010-31.03.2011,  în  următoarea 
componentă:

- Nică Justinian-Feodor, consilier local, membru;
- Goga Elena, membru;
- Prof.Dr. Manolache Constantin, reprezentant al unei instituţii de cultură;
- Radu Ioana, membru;
Secretariatul comisiei:
-  Schebesch  Gabriela,  reprezentanta  Compartimentului  RUS  din  aparatul  de 

specialitate al Primarului oraşului Breaza;
- Vişoiu  Daniela,  reprezentanta  Serviciului  Financiar-Contabil  din  aparatul  de 

specialitate al Primarului oraşului Breaza;
- Pântea Gheorghe, consilier local în cadrul Comisiei de învăţământ 

sanatate, cultura, protectie sociala, protectie copii, tineret si sport.
Art.2.  Aprobă  constituirea  comisiei  de  soluţionare  a  contestaţiilor,  în  următoarea 

componenţă:
- Grădinaru Marian, consilier local;
- Chiţoi Ciprian, consilier local;
- Moldoveanu Elena, secretarul oraşului Breaza; 



Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală: Prefecturii Prahova şi Compartimentului RUS din cadrul Primăriei oraşului Breaza.
      
Preşedinte de Şedinţă:                                                   Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                         Secretar oraş,
Mihalache Cătălin   Moldoveanu Elena 
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