
ROMANIA                                                                                                             
      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea, în principiu, a închirierii în condiţiile legii, a unor spaţii din incinta 

unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Breaza 

Având în vedere expunerea de motive nr.9849/03.08.2011 formulată de dl. Ferăstrăeru Nicolae, 
Primarul oraşului Breaza şi dl. Nică Justinian-Feodor, consilier local;

Tinand seama de :
-  raportul  de  specialitate  nr.9850-03.08.2011 întocmit  de  dna  Sichim  Elena,  şef  serviciu 

financiar-contabil; 
   -  raportul Comisiei de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi 
sport;

-avizul nr.9851/03.08.2011 al secretarului orasului Breaza;
Luând în considerare dispoziţiile art. 112 (6) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
În temeiul  art. 36  alin. (2), lit.”c” si art.115, alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45, alin. (3) din 

Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, modificată şi completată;

Consiliul  Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1.Consiliul local este de acord, în principiu, cu închirierea în condiţiile legii, a unor spaţii 
din incinta unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului  Breaza,  în vederea amenajării  unor spaţii 
comerciale pentru comercializare  produse alimentare şi rechizite şcolare, după cum urmează;

a) în cadrul Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza spaţiul în suprafaţă de 51 mp, fost atelier 
mecanic, situat la demisolul clădirii, identificat conform schiţei  de plan Anexa ;

b) în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Breaza de Sus spaţiul în suprafaţă de 9 mp, încăpere rămasă 
neutilată  urmare  recompartimentării  şi  amenajării  sălii  destinate  depozitării  materialului  didactic, 
identificat conform schiţei  de plan Anexa 2.

Art.2. Hotărârea privind aprobarea închirierii, în condiţiile legii, a  spaţiilor prevăzute la art.1 
se va adopta de Consiliul local după obţinerea avizului MECTS.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului administratie publica locala: 
Prefecturii  Prahova,  Serviciului  Financiar-  Contabil,  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  Prahova, 
Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza şi Şcolii cu clasele I-VIII Breaza de Sus.
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