
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv 
Orasenesc „ Tricolorul" Breaza 

Având în vedere referatul de aprobare nr.989/21.01.2021, formulat de
Primarul oraşului Breaza, domnul Novac Bogdan-Cristian;

Ţinând seama de: 
- raportul d.e specialitate nr.990/21.01.2021, întocmit de dna Schebesch

Gabriela, reprezentanta compartimentului RUS; 
- avizul Comisiei pentru prognoză ... buget finanţe ... comerţ şi servicii din

cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.991/21.01.2021 al secretarului general al oraşului Breaza;

În conformitate cu prevederile: 
-art. 129 alin. (3) lit."c" raportat la alin. (2) lit."a "din Codul administrativ,

aprobat prin OUG nr.57/2019; 
În temeiul art.196 alin. (1) lit. "a" coroborat cu art.139 alin. (1) din Codul

administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre 

Art.I. Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Clubului Sportiv Orăşenesc
"Tricolorul" Breaza precum şi fişa postului de consilier, conform Anexelor 1, 2 şi 3
la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea anexele
1 şi 2 din HCL nr.86/31.07.2019. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Serviciului administraţie
publică locala: Instituţiei Prefectului şi Clubului Sportiv Orasenesc „Tricolorul"
Breaza.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, 

Ardelean Cristian

28. 'f/Breaza, ianuarie

Nr.13

Contrasemnează, 
Secretar general oraş,

Goran Mo/tălina 
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b) cu organiza/ii interna/ionate - NU ESTE CAZUL
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Luare la cunoştinţă, 
Titularul postului 


