
RO MANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea HCL nr.176/29.11.2017 privind constituirea 

Comisiei de Siguranţa Circulaţiei pe raza oraşului Breaza

Având în vedere referatul de aprobare nr.791/19.01.2021, formulat de dl. 
dl.Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza,

Ţinând seama de: 
- raportul de specialitate nr.792/19.01.2021 întocmit de Şef Serviciu transport public
local şi administrarea domeniului public şi privat;
- avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul şi
disciplina din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.793/19.01.2021, al secretarului general al oraşului Breaza;

În conformitate cu prevederile: 
art.128 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, modificată şi completată; 
art.129 alin.(7) lit."m" raportat la alin.(2) lit."d" din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 
art. 58 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit."a" şi art.139, alin. (1) din Codul 

administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare 

Art.I. HCL nr.176/29.11.2017 privind constituirea Comisiei de Siguranţa 
Circulaţiei pe raza oraşului Breaza se modifică după cum urmează: 
1. Art. I se modifică şi completează şi va avea următorul cuprins:
"Art. I (1) Aproba constituirea Comisiei de Siguranţa Circulaţiei pe raza oraşului
Breaza în următoarea componeneţă:
Preşedinte: - Primarul oraşului Breaza;
Membrii: - Viceprimarul oraşului Breaza;
- Potoacă Adrian, Şeful Poliţiei oraşului Breaza;
- Pavel Vicenţiu, Agent Şef Adjunct în cadrul Poliţiei oraşului Breaza;
- Diaconu Constantin, Şef Serviciu Transport Public Local şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat;
- Necula Marian, şef Serviciu pentru situaţii de urgenţă;
- Ţaga Dumitru, reprezentantul Biroului UAT;
- Bunghez Daniela, şef Serviciu implementare proiecte, achiziţii publice şi investiţii;



- Vîjeu Simona-Liliana, consilier local;
- Bercăroiu Gheorghe-Dragoş, consilier local;
- Nacu Florinel, consilier local;
(2) La şedinta Comisiei, în calitate de invitat, va participa un reprezentant al
Serviciului Politiei Rutiere din cadrul IPJ Prahova - de regulă un ofiţer cu funcţie de
conducere.
Membrii de rezerva:
- Mosor Alexandra-Ramona, consilier local
- Richea Gheorghe, consilier local
- un reprezentant al Politiei orasului Breaza;
-Pintea Adrian, inginer auto;
- Ungureanu Constantin, inspector Serviciu pentru situaţii de urgenţă.
(3) Secretariatul Comisiei· va fi asigurat de către dna Bercaru Tatiana, consilier în
cadrul Compartimentului registratură şi relaţii cu publicul.

Art.II. Celelalte prevederi cuprinse în HCL nr.176/29.11.2017 rămân 
nemodificate. 

Art.ID. Cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea HCL 
nr. 115/2020. 

Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală Instituţiei Prefectului Prahova şi membrilor comisiei. 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, 

Ardelean Cristian 

Breaza, 28 ianuarie 2021 
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