
   
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind vanzarea in conditiile legii a terenului proprietate privata a orasului Breaza in 

suprafata de 438 mp  situat in Breaza, str.Miron Caproiu, nr.74C, jud.Prahova
Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.7143/15.05.2009,  formulată  de  dl.  Nicolae 

Ferastraeru, primarul orasului Breaza prin care propune vanzarea terenului proprietate privata a 
orasului Breaza in suprafata de 438 mp situat in Breaza, str. Miron Caproiu, jud.Prahova;
Luand act de :

- raportul de specialitate nr.7362/20.05.2009, intocmit de reprezentantii 
Biroului agricol din cadrul Primariei orasului Breaza;

- raportul de specialitate nr.7246/18.05.2009 intocmit de dna Sichim Elena, 
Sef Serviciu Financiar-Contabil; 

- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului 
public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 

- avizul nr.8815/19.06.2009 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(5) lit. “b” raportat la alin. (2) lit. “c” coroborat cu 

art.123 alin. (1) teza finala si (2) din Legea nr. 215/2001;
În temeiul prevederilor art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.  45, alin. (3)  din Legea 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1. (1) Aproba vanzarea prin licitatie publica, in conditiile caietului de 
sarcini, Anexa 1 la prezenta hotarare, a terenului proprietate privata a orasului Breaza in suprafata 
de 438 mp situat in orasul Breaza, str. Miron Caproiu, jud.Prahova. 

(2)Terenul este identificat in planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate 
avand numar cadastral 988, care constituie Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.2. Pretul de pornire la licitatie este in cuantum de 6.700 lei fara TVA, respectiv  7.973 
cu  TVA,  stabilit  prin  raportul  de  evaluare  intocmit  de  dna.ing.Liliana  Beldeanu,  insusit  de 
Consiliul Local.

Art.3.  In  vederea  organizarii  si  desfasurarii  licitatiei  publice  se  constituie  o  comisie  in 
urmatoarea componenta: 
- Enache Ion- presedinte;
- Savu Constantin, reprezentantul Biroului API – secretarul comisiei;
- Dabija Petruta, referent cadastru- membru;
- Goga Elena, consilier juridic in cadrul Consiliului Local;
- Chitoi Ciprian, consilier local;
- Tanasa Vasile, consilier local;
- Dragan Niculae, Viceprimarul orasului Breaza.

Art.4.  Castigatorul  licitatiei  va  suporta  costurile  generate  de  elaborarea  actelor 
premergatoare adoptarii prezentei hotarari, precum si a actelor necesare perfectarii contractului de 
vanzare-cumparare in forma autentica.



Art.5  Primarul orasului Breaza si aparatul  propriu de specialitate al  acestuia vor asigura 
aducerea la indeplinire a prezentei hotarari..

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Institutiei Prefectului Prahova, Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primariei orasului Breaza 
si membrilor comisiei.

Preşedinte de Şedinta                                                                        Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                           Secretar,
Marian Gradinaru                                                                            Elena Moldoveanu
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