
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind constituirea unei comisii speciale pentru analizarea şi verificarea investiţiilor de interes public 

local realizate la nivelul oraşului Breaza

Având în vedere expunerea de motive nr. 102/09,08,2011, formulata de dl.Bărtuşică Dan, consilier 
local ; 
Tinand seama de: 
-  raportul  Comisiei  de  administratie  publica  locala,  juridic,  relatii  cu  publicul  si  disciplina  din  cadrul 
Consiliului Local al orasului Breaza;  

       - avizul nr.10552/19.08.2011, al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile art.29 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

locale aprobat prin OG  nr. 35/2002 şi art.29 din ROF al CLB Breaza aprobat prin HCL nr. 61/31.07.2008;
In temeiul art.54 alin. (7), si art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, 

privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata.

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

Art.1.(1) Se constituie comisia specială pentru verificarea investiţiilor  de interes public local  realizate la 
nivelul oraşului Breaza în perioada 2008-2012, în următoarea componenţă:
1. Bărtuşică Dan, consilier local;
2. Pântea Gheorghe, consilier local;
3. Grădinaru Marian, consilier local;
4. Mihalache Cătălin, consilier local;
5. Enache Ion, consilier local;
6. Bercăroiu Cătălin, consilier local;
7. Drăgan Niculae, consilier local;
8. Colţoiu Constantin, consilier local;
9. Tanasă Vasile, consilier local.
(2) Serviciul  financiar-contabil  şi  Compartimentul API din cadrul aparatului  de specialitate al  Primarului 
oraşului  Breaza,  vor  pune  la  dispoziţie  toate  documentele  necesare  bunei  desfăşurări  a  activităţii  acestei  
comisii.
Art.2. Comisia va functiona de la data adoptării prezentei până la constituirea noului consiliu si va prezenta 
un  raport  întocmit  în  urma  verificărilor  efectuate,  cu   propuneri  concrete,  dacă  este  cazul,  in  sedinta 
Consiliului Local din luna următoare încheierii perioadei de analiză.
Art.3.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată prin grija  Serviciului  Administraţie  Publică  Locală,  Prefecturii 
Prahova, Primarului orasului Breaza, membrilor comisiei, Serviciului financiar-contabil si Compartimentului 
API.

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,
   Consilier local,                                Secretar oraş,
 Adriana Oproiu            Elena Moldoveanu
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