
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, de catre Consiliul Local Breaza a unei suprafete de 

teren din domeniul privat al orasului pentru construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pe 
toata durata  executarii constructiei, catre Agentia Nationala pentru Locuinte

Avand  in  vedere  expunerea  de  motive  nr.14029/05.10.2009  formulata  de  dl.  Ferastraeru  Nicolae, 
Primarul orasului Breaza ;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate  nr.14083/05.10.2009 intocmit reprezentantul Biroului UATPM 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 ;
- raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul si disciplina din 
cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 

- raportul Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Breaza;
- avizul nr. 14230/08.10.2009 intocmit Secretarul orasului Breaza ;

In conformitate cu prevederile:
- art. 2¹ din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea ANL modificata prin OUG nr.105/2005;
- art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, alin.(5) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct.17 si lit.”e” din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;
In temeiul prevederilor 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. Se aproba transmiterea catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in folosinta gratuita, a terenului 
pentru construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in suprafata de 983 mp situat in jud.Prahova, 
oras Breaza, str.Grivitei, nr.9 bis, pe toata durata executarii constructiei, prezentat in Anexa 1 ce face parte din 
prezenta hotarare.

Art.2.  Se aproba alocarea din bugetul local al orasului Breaza a sumelor necesare pentru executarea 
lucrarilor privind utilitatile aferente constructiei situate pe amplasamentul mentionat la art.1.

Art.3  Se abiliteaza Primarul orasului  Breaza in vederea semnarii contractului  incheiat intre Agentia 
Nationala pentru Locuinte Bucuresti si Consiliul Local Breaza, ce reprezinta Anexa 2 si face parte integranta din 
prezenta hotarare.

Art.4.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se abiliteaza Primarul orasului Breaza, Biroul UATPM si 
Compartimentul Juridic, iar cu aducerea la cunostinta factorilor interesati a dispozitiilor prezentei hotarari se 
deleaga secretarul orasului.

Art.5. Hotararea s-a adoptat cu unanimitate de voturi, la sedinta fiind prezenti un numar de 12 consilieri 
din cei 17 alesi.
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