
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea unor completari si modificari la Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat 

al orasului Breaza

Avand in  vedere  expunerea  de  motive nr.  12864/15.09.2009 formulata  de  dl.  Ferastraeru  Nicolae  , 
Primarul orasului Breaza ;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate  nr.12897/16.09.2009 intocmit de reprezentantul Biroului Agricol si Cadastru din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului ;
- avizul  Comisiei  pentru  prognoza…buget  finante  ,  administrarea  domeniului  public  si  privat  ,  comert  si 

servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza ;
- avizul nr.12907/16.09.2009 intocmit Secretarul orasului Breaza ;

In conformitate cu :
 - prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , modificata 
si completata ;

In temeiul prevederilor 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  Aproba inventarierea distincta in domeniul privat al orasului Breaza a terenului in suprafata de 
6629 mp, situat in orasul Breaza, Pct.Prund Belia, prin introducerea pozitiei 19¹ in Inventarul bunurilor care 
apartin domeniului privat al orasului Breaza, Anexa la HCL nr.40/2009, dupa cum urmeaza:

Nr. 
Crt

Cod 
clasifi
care

Cod 
invent

tar

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare 
(suprafata/

bucata)

Anul 
dobandirii 
sau dupa 

caz al darii 
in folosinta

Situatia 
juridica

Observatii

19¹ 7235

Teren 
Pct.Prund Belia

6629 mp
T 7

P 485 si P 486

1985 Proprietate 
privata a 

orasului Breaza, 
conform lucrarii 
de cadastru din 

anul 1985

Atribuit in 
folosinta gratuita 

SC Elsid SA, 
conform HCL 
nr.67/2008 si 

HCL nr.69/2009 

Art.2  (1)  Cu data  adoptarii  prezentei  se  modifica  pozitia  19  din  Inventarul  bunurilor  care  apartin 
domeniului privat al orasului Breaza, Anexa la HCL nr.40/2009, dupa cum urmeaza:
Nr. 
Crt

Cod 
clasifi
care

Cod 
invent

tar

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare 
(suprafata/

bucata)

Anul 
dobandirii 
sau dupa 

caz al darii 
in folosinta

Situatia 
juridica

Observatii

19 7069 Teren 
Pct.Prund Belia

16.677 mp
T 7

P 487

1985 Proprietate 
privata a 

orasului Breaza, 
conform lucrarii 
de cadastru din 

anul 1985

4000 mp atribuiti 
in folosinta 

gratuita SC Elsid 
SA, conform 

HCL nr.69/2009 

(2)  Terenurile inventariate la pozitiile 19 si 19¹ se identifica in planul de situatie Anexa 1 la prezenta 
hotarare.



Art.3 (1) Aproba inventarierea in domeniul privat al orasului Breaza a terenului in suprafata de 58.380 
mp, situat in Breaza, Pct.Prund, prin introducerea pozitiei 19² in Inventarul bunurilor care apartin domeniului 
privat al orasului Breaza, Anexa la HCL nr.40/2009, dupa cum urmeaza:
Nr. 
Crt

Cod 
clasifi
care

Cod 
invent

tar

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare 
(suprafata/

bucata)

Anul 
dobandirii 
sau dupa 

caz al darii 
in folosinta

Situatia 
juridica

Observatii

19² 7236

Teren 
Pct.Prund 

58380 mp
T 33

P 2993

1987 Proprietate 
privata a 

orasului Breaza, 
conform lucrarii 
de cadastru din 

anul 1987

3000 mp atribuiti 
in folosinta 

gratuita SC Elsid 
SA, conform 

HCL nr.69/2009

(2) Terenul se identifica prin planul de situatie Anexa 2 la prezenta hotarare.
(3) Din terenul inventariat la pozitia 19², suprafata de 3000 mp atribuita in folosinta gratuita SC Elsid 

SA prin HCL nr.69/2009, identificat conform planului de situatie Anexa 3 la prezenta hotarare.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului administratie publica locala , Prefecturii 

Prahova , Biroului Agricol, Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primariei orasului Breaza si  SC Elsid SA .

Presedinte de Sedinta Contrasemneaza:
Consilier , Secretar , 
Catalin Bercaroiu Elena Moldoveanu

Breaza , 16 septembrie 2009
Nr.89


