
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea oraşului Breaza cu Liceul Teoretic "Aurei Vfaku " Breaza şi 

Centrul Cultural „Ion Manolescu" Brea.za 

Având în vedere referatul de aprobare nr.697/18.01.2021, formulat de 
membrii Comisiei pentru învăţământ din cadrul Consiliului Local Breaza; 

Ţinând seama de: 
- raportul de specialitate nr.698/18.01.2021, întocmit de dna Tudor
Ruxandra Mihaela, consilier juridic;
- avizul Comisiei pentru prognoză ... buget finanţe ... comerţ şi servicii din

cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.699/.01.2021 al secretarului general al oraşului Breaza;
- acordul Centrului Cultural "Ion Manolescu" Breaza nr.1192/26.01.2021;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(9) lit. "a" raportat la alin. (2) lit. 
"e" din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019; 

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 oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 

Art.I.Aprobă asocierea oraşului Breaza cu Centrul Cultural "Ion Manolescu" 
Breaza şi Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu" Breaza în vederea desfăşurării Festivalului 
Concurs "Joc şi cânt la Breaza" "-:- Tradiţia, punte de legătură între trecut şi viitor, 
ediţia a VII-a în data de 19 iunie 2021. 

Art.2.Aprobă acordul de asociere prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie 

Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Centrului Cultural „Ion Manolescu" 
Breaza, Liceului Teoretic ,,Aurel Vlaicu" Breaza, Serviciului Financiar-Contabil, 
administrator din cadrul Primăriei oraşului Breaza. 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, 

Ardelean Cristian 

Breaza, 28 ianuarie 2021 
Nr.11 

Contrasemnează, 
Secretar general oraş, 
Goran Maria Cătălina







8.1. Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile ş1 
opozabile 
părţilor decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 
8.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare, câte unul 
pentru fiecare membru asociat. 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, 

Ardelean Cristian 

Contrasemnează, 
Secretar general oraş, 
Goran Maria Cătălina 


