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      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
 

HOTARARE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Breaza in Consiliile de 

Administratie si in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de 
invatamant de pe raza orasului Breaza

 

Având în vedere expunerea de motive nr.50090/09.07.2008 formulată de dl.Nica Justinian-
Feodor, consilier local;
- raportul Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, protectie copii, tineret 
si sport din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 

-          avizul nr.10390/17.07.2008 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile:

-          art.145 alin. (6) din Legea nr. 84/1995- Legea invatamantului- republicata, 
modificata si completata;
-          art. 11 alin. (4) lit. “e” din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, 
modificata si completata; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) si alin.(9), art.115 alin.(1), lit.”b” coroborat cu art. 45, 
alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificată şi 
completată;
 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
 
Art.1.  (1) Se numesc in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate 
juridica de pe raza orasului Breaza urmatorii:

-          Nica Justinian-Feodor  -pentru  Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza ;
-          Anton Madalina        -pentru Scoala Breaza de Sus ;
-          Pantea Gheorghe            -pentru Scoala de Arte si Meserii Podu- Vadului;
-          Gradinaru Marian            -pentru Gradinta nr. 6 cu program prelungit;
-          Bartusica Dan          -pentru  Scoala Speciala Breaza;

(2) Se numesc in Comisiile de evaluare si asigurare a calitatii ale unitatilor de invatamant cu 
personalitate juridica de pe raza orasului Breaza urmatorii:

-          Oproiu Adriana          -pentru  Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza ;
-          Coltoiu Constantin    -pentru Scoala Breaza de Sus ;
-          Enache Ion       -pentru Scoala de Arte si Meserii Podu- Vadului;
-          Dragan Niculae          -pentru Gradinta nr. 6 cu program prelungit;
-          Chitoi Ciprian            -pentru  Scoala Speciala Breaza;

Art.2. Incepand cu data prezentei, HCL nr.65/2004 isi inceteaza aplicabilitatea.
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Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: 
Prefecturii Prahova si persoanelor desemnate ca membrii in cadrul  comisiei.
 
Preşedinte de Şedinta                                                                                                                                                  
                                                                                                Contrasemnează:                                                
Consilier,                                                                                                                                       Secretar,
Marin Tatulescu                                                                                            Elena Moldoveanu
 
 
Breaza, 31.07.2008
Nr.65
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