
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL  BREAZA

HOTARARE
privind inventarierea distincta in domeniul public al orasului Breaza a suprafetei de teren necesara realizarii 

unei investitii de interes public

Având în vedere expunerea de motive nr.4960/01.04.2009 formulată de dl. Ferastraeru Nicolae, Primarul 
orasului Breaza ;
Tinand seama de: 
- raportul de specialitate nr.5139/03.04.2009 intocmit de reprezentantul Biroului U.A.T.P.M. din cadrul Primariei 

orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si privat comert si servicii 

din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.5944/22.04.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 
modificata si completata;

In  temeiul  art.36,  alin.  (2),  lit.”c”  si  art.115,  alin.(1),  lit.”b”  coroborat  cu  art.45,  alin.(3)  din  Legea 
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

Art.1. (1) Se inventariaza distinct in domeniul public al orasului Breaza terenul in suprafata de 3365 mp 
situat in Breaza, str.  Republicii,  nr.  65 necesar realizarii  investitiei  publice “Reamenajare parc cu loc de joaca 
pentru copii”, dupa cum urmeaza:

Codul 
de 

clasifi-
care

Denumirea bunului Elemente de 
identificare

Anul 
dobandirii 
sau darii in 

folosinta

Valoarea 
de inventar

Situatia 
juridica 
actuala

Parc cu loc de joaca 
pentru copii

Str. Republicii, 
nr.65
S= 3365 mp

1951 Proprietate 
publica

(2) Terenul este identificat in schita anexa  la prezenta hotarare.
Art.2 Pe data adoptarii prezentei se modifica corespunzator, prin dezmembrarea cu suprafata de 3365 mp, 

avand  destinatia  parc  cu  loc  de  joaca  pentru  copii,  pozitia  nr.4-  Cap.  “Sisteme  de  infrastructura  privind 
administratia domeniului public cu terenurile aferente” din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
orasului Breaza aprobat prin HCL nr. 56/31.05.2007, dupa cum urmeaza:

Nr. 
crt.

Codul 
de 

clasifi-
care

Denumirea bunului Elemente de 
identificare

Anul 
dobandi
rii sau 
darii in 

folosinta

Valoarea 
de 

inventar

Situatia 
juridica 
actuala

4. 0.1.1. Parcuri si zone de 
agrement-cuprinde si 
baza sportiva, inclusiv 
terenul de fotbal

Str. Republicii, 
nr.63
N= Uzin Group
E=str. 
Republicii
V= valcel

1951 Proprietate 
publica



S= str. Ocinei
Supr.=21425 
mp

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie publica locala: Prefecturii Prahova, 
Primarului orasului Breaza, Biroului U.A.T.P.M., Serviciului Financiar si S.C.Mitu Chitu S.R.L.

Presedinte de sedinta,    Contrasemneaza,
        Consilier, Secretar,

    Dan Bartusica            Elena Moldoveanu
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