
al ~edintei ordinare din data de 26 februarie 2020 

PROIECTUL ORDINll DE Zl va fi urmatorul: 

I. Proiect de hotariire privind transmiterea dreptului de inchiriere asupra terenului 
proprietate privata a ora~ului Breaza, situat in Breaza, str.Republicii, nr.67B, noului 
proprietar al constructiei amplasata pe acesta . 

-Initiator dl.Gheorghe Richea - Primarul ora~ului Breaza. 
2. Proiect de hotariire pentru aprobarea unor masuri privind circulatia rutiera in ora~ul 
Breaza; 

- Initiatori Dutoiu Tonioara, Gradinaru Adriana, Berciiroiu Gheorghe-Drago~, 
Munteanu Ion, Tudor Florian - consilieri locali ~i Bran Alexandra Uicriirnioara-

Viceprimarul ora~ului Breaza. 
3. Proiect de hotiiriire pentru modificarea HCL nr.9/20 16 privind aprobarea conditiilor 
de repartizare, inchiriere, exploatare ~i administrare a spatiilor cu destinatia de Iocuin\ii 
aflate in proprietatea privata a ora~ului Breaza; 

- Initiator dl.Gheorghe Richea - Primarul ora~ului Breaza. 
4. Prezentare riispunsuri formulate Ia corespondenta adresata Consiliului Local Breaza; 

. . Prezintii: Elena Goga, consilier juridic; 
Matenalele inscnse pe proiectul ordinii de zi ~i nominalizarea comisiilor de 
specialitate care vor intocmi Avize Ia proiectele de hotiiriire, se pun Ia dispozitie odata 
cu transmiterea proiectelor de hotariiri prin reprezentantul Politiei locale sau in format 
electronic. 
Conform prevederilor legale, vii invitiirn sii formulati ~i sa depuneti amendamente 
asupra proiectelor de hotiiriire, dupa caz. 

ROMANIA! 
JUDETUL PRAHOV A 
PRIMARIA ORASULUI BREAZA 

DISPOZITIE 
privind convocarea Consiliului Local al Ora~ului Breaza, 

in ~edinta ordinarii, din data de 26 februarie 2020 

in temeiul art.l33, alin.{l), arU34 ~i art.l96, alin.{l), lit."b" .din O.U.G. nr.57/ 
2019 privind Codul ~dministrativ, . 

Prima rut Ora~ului Breaza emite prezenta dispozitie 

Art.l. - Se convoaca Consiliul Local al Ora~ului Breaza in ~edinta ordinarii 
pentru data de 26 februarie 2020, ora 16,00, in sala de consiliu aflata Ia etajull. 

Art.2. - Proiectul ordinii de zi este previizut in ANEXA, care face parte 
integrantii din prezenta dispozitie. 

Art.3. - Secretarul General al Ora~ului Breaza va asigura procedurile de 
convocare a Consiliului local in conditiile previizute de lege, pentru ~edinta din data de 
26 februarie 2020, ora 16,00. 

Breaza, 21 fellruarie 2020 
Nr.263 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar general ora~ Breaza, 

Maria-Cat~Goran 


