Prezentul proces verbal a fost aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local Breaza desfășurată
în data de 26 noiembrie 2020 cu unanimitate de voturi.
ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 24 noiembrie 2020, ora 17.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţa extraordinară de
îndată a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.652/23.11.2020 a Primarului orașului
Breaza, conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019.
La sedinţă participă: Primarul orașului Breaza – dl.Novac Bogdan-Cristian, Viceprimarul orașului –
dl.Necula Emanuel, Secretarul general al orașului – dna. Maria-Cătălina Goran și Consilierul juridic - dna.Elena
Goga.
Dl.președinte declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 24 noiembrie 2020.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 16 consilieri, din totalul de 17, lipsește
dl.consilier Mitrea Radu Daniel.
Pentru respectarea măsurilor dispuse prin Ordonanţele Militare, Decretul nr.195/2020 şi alte acte
normative, în vederea evitării răspândirii COVID-19, s-a procedat la desfăşurarea şedinţei în sala Amfiteatru din
cadrul Primăriei orașului Breaza.
Proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în următoarea formă:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente
proiectului ”Implementarea sistemului integrat pentru învățământ on-line în cadrul centrului bugetar Liceul
Teoretic ”Aurel Vlaicu”, Oraș Breaza. Școala digitală de calitate”.
- Iniţiator dl.Novac Bogdan Cristian – Primarul orașului Breaza.
Se ia în discuție punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente proiectului ”Implementarea sistemului integrat pentru
învățământ on-line în cadrul centrului bugetar Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu”, Oraș Breaza. Școala digitală de
calitate”.
Dl.primar prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Comisia pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public
şi privat, comerţ şi servicii – aviz favorabil.
Este supus la vot proiectul de hotărâre: s-a votat în unanimitate.
Dl.preşedinte declară închisă şedinţa Consiliului Local de astăzi 24 noiembrie 2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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