
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind punerea la dispozitia Proiectului de reabilitare si modernizare sisteme de apa si canalizare in 

judetul Prahova, a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente 
acestuia

Avand  in  vedere  expunerea  de  motive  nr.13105/18.09.2009  formulata  de  dl.  Ferastraeru  Nicolae, 
Primarul orasului Breaza ;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate  nr.13106/18.09.2009 intocmit de dl.Comarniceanu Ion angajat in cadrul 

Biroului UATPM din aparatul propriu de specialitate al Primarului ;
-  raportul  de specialitate   nr.359/24.09.2009 intocmit  de dl.Lambru Adrian,  Director General  la  SC 

Hidro Prahova SA Sucursala Breaza.
- avizul Comisiei pentru prognoza…buget finante , administrarea domeniului public si 

privat, comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza ;
- avizul nr.13107/18.09.2009 intocmit Secretarul orasului Breaza ;
Asimiland cu prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic 

al acesteia, modificata si completata ;
In temeiul prevederilor art. 36 alin (5) lit “a“ raportat la alin.(2) lit.”c”, art.123 alin.(1) 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 aproba punerea la dispozitia Proiectului de reabilitare si modernizare sisteme de apa si 
canalizare in judetul Prahova, a terenului aferent pentru constructia obiectivului de investitii conducta aductiune 
noua Banesti – Poiana Campina – SP1 – SP2 -  Bazine Hidrojet, realizat pe o lungime de 7900 m.

(2) Diferenta de 4600 m pana la 12500 m, sunt situati pe raza comunei Poiana Campina, terenul aferent 
urmand a fi pus la dispozitie de aceasta localitate.

Art.2  Se  aproba  punerea  la  dispozitia Proiectului de  reabilitare  si  modernizare  sisteme  de  apa  si 
canalizare in judetul Prahova, a terenului pentru extinderea obiectivelor de investitii retele de distributie apa pe o 
lungime de 24.200 m si retele de canalizare pe o lungime de 21.969 m, conform Anexelor 1 si 2 la prezenta, care 
evidentiaza strazile cu lungimile aferente.

Art.3  Obiectivele de investitii prevazute la art.1 alin.(1) si art.2, aferente Proiectului de reabilitare si 
modernizare sisteme de apa si canalizare in judetul Prahova, se vor construi/extinde, dupa caz, pe terenuri care 
se afla in domeniul public al orasului Breaza, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea acestora.

Art.4.  Cu  punerea  in  aplicare  si  ducerea  la  indeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotarari,  se 
imputernicesc reprezentantii Biroului UATPM si API din cadrul Primariei orasului Breaza. 

Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: Prefecturii 
Prahova,  Biroului  UATPM si API din cadrul  Primariei orasului  Breaza si  SC Hidro Prahova SA Sucursala 
Breaza.
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