Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Breaza,
desfăşurată în data de 28 martie 2019 cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri.

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 13 martie 2019, orele 16.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă
extraordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia
nr.288/12.03.2019 a Primarului orașului Breaza, conform Legii nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl.Gheorghe Richea, Secretarul
oraşului – dna. Maria-Cătălina Goran, Consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga
și Șef Serviciu APL - dna.Geanina Toader.
Dna.preşedintă declară deschisă şedinţa consiliului local de astăzi 13 martie 2019.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 12 consilieri, din totalul
de 17, lipsesc: Bran Alexandra, Bercăroiu Dragoş, Cîrtoaje Florin, Neguţescu Evelina şi
Postelnicu Ovidiu.
Dna.preşedintă supune la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate, în
următoarea formă.
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Parcului Industrial Breaza şi a altor documente aprobate prin HCL nr.18/2019;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi
completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Parcului Industrial Breaza şi a
altor documente aprobate prin HCL nr.18/2019.
Dna.Grădinaru propune ca amendament la art.I, pct.3 şi art.III pct.8.1. lit.”c”:
„..... în termen de maxim 2 ani....”
Este supus la vot amendamentul: s-a votat în unanimitate.
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat: s-a votat în
unanimitate.
Întrucât nu mai sunt alte probleme înscrise pe ordinea de zi, dna.preşedintă declară
închisă şedinţa de consiliu de astăzi 13 martie 2019.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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