
  ROMANIA
 JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind efectuarea schimbului de teren intre Consiliul Local Breaza si dl.Purghel Florian

Având în vedere expunerea de motive nr.7144/15.05.2009 formulată de Primarul orasului 
Breaza;

Tinand seama de: 
- raportul de specialitate nr.7238/18.05.2009 intocmit de reprezentantul Biroului Agricol 

din cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul de specialitate nr.7244/18.05.2009 intocmit de Elena Sichim, Sef Serviciu 

Financiar; 
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si 

privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- raportul  Comisiei  pentru  administratie  publica  locala,  juridic,  relatii  cu  publicul  si 

disciplina din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
- avizul nr.7465/21.05.2009  al secretarului orasului Breaza;
In  conformitate  cu  prevederile  art.4  si  art.5,  alin.(2)  din  Legea  nr.213/1998  privind 

proprietatea  publica  si  regimul  juridic  al  acestora,  ale  art.121  alin.(4)  din  Legea  nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata;

In temeiul art.36 (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) Aproba inventarierea distincta a terenului in suprafata de 353 mp situat in Breaza, 
str.Teilor, FN, tarla 6, parcela 445/2 identificat in planul de amplasament si delimitare care 
constituie Anexa 1 la prezenta.
(2) Pe data adoptarii prezentei se modifica corespunzator, prin dezmembrarea cu suprafata de 353 
mp,  pozitia  nr.15  din  inventarul  bunurilor  care  alcatuiesc  domeniul  privat  al  orasului  Breaza 
aprobat prin HCL nr. 40/30.04.2009.

Art.2.Consiliul Local Breaza isi insuseste raportul de evaluare intocmit de dna.ing.Liliana 
Beldeanu,  evaluator  imobiliar,  pentru  realizarea  unui  schimb  de  teren  din  domeniul  privat  al 
orasului Breaza cu un teren proprietate particulara. 

Art.3. (1)  Consiliul Local al  orasului Breaza da in plina proprietate si posesie domnului 
Purghel Florian, domiciliat in Bucuresti, str. Castranova, nr.18, sector 6, un teren in suprafata de 
353 mp, situat in intravilanul orasului Breaza, Fdt.Teilor, tarla 6, parcela 445/2, inventariat la art.1 
(1).

(2)  In  schimbul  acestui  teren, domnul  Purghel  Florian,  domiciliat  in  Bucuresti,  str. 
Castranova, nr.18, sector 6, da in plina proprietate si posesie orasului Breaza, un teren in suprafata 
de  480  mp  situat  in  Breaza,  Fdt.Teilor,  jud.Prahova.  Terenul  este  identificat  in  Planul  de 
amplasament si delimitare a imobilului, Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.4. Primarul orasului Breaza va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.



Art.5.  Domnul  Purghel  Florian  va  suporta  costurile  generate  de  elaborarea  actelor 
premergatoare emiterii prezentei hotarari, precum si a actelor necesare perfectarii contractului de 
schimb in forma autentica.

Art.6.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie  Publică 
Locală, Prefecturii Prahova, Primarului orasului Breaza, Biroului Agricol,  Serviciului Financiar 
din cadrul Primariei orasului Breaza si dlui.Purghel Florian .

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,
Consilier, Secretar,

   Dan Bartusica                Elena Moldoveanu
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