
ROMANIA                                                                                                             
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  valorificarea prin vanzare la licitatie a autovehiculului categoria 

autoturism break, marca Dacia 1310

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.14650/16.10.2009  formulată  de 
dl.Nicolae Ferastraeru, Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.15069/23.10.2009, intocmit de dl.Savu Constantin, repre-
zentantul Compartimentului API din cadrul Primariei orasului Breaza; 
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului public si 
privat, comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
- avizul nr.15132/23.10.2009al secretarului orasului Breaza;

In   conformitate  cu  prevederile  Anexei  2  –  Regulament  privind  valorificarea 
bunurilor scoase din functiune apartinand institutiilor publice la HG nr.841/1995 privind 
procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor 
publice, modificata si completata;

În temeiul  art. 123 alin.(1), (2) si art.115, alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45, alin. 
(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si 
completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1.(1) Aproba valorificarea prin vanzare la licitatie a autovehiculului categoria 
autoturism break, 4+1 usi, marca Dacia 1310, an de fabricatie 1995.

 (2) Pretul de pornire la licitatie este de 1.487,32 lei, stabilit conform raportului de 
evaluare  pentru  autovehicule  folosite,  intocmit  de  expert  tehnic  evaluator  in 
specialitatea  “Autovehicule  –  circulatie  rutiera”,  care  reprezinta  Anexa  la  prezenta 
hotarare. 

Art.2.(1) Licitatia se va organiza si desfasura conform Regulamentului privind 
valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinand institutiilor publice Anexa 2 la 
HG  nr.841/1995  privind  procedurile  de  transmitere  fara  plata  si  de  valorificare  a 
bunurilor apartinand institutiilor publice, modificata si completata.

(2) Taxa de participare la licitatie se stabileste in cuantum de 100 lei.
Art.3. Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  prin  grija  Serviciului  Administratie 

Publica  Locala:  Prefecturii  Prahova,  Serviciului  Financiar-Contabil  si 
Compartimentului API.

Preşedinte de Şedinta                                                                    Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                       Secretar,
Ciprian Chitoi                                                                              Elena Moldoveanu

Breaza, 29 octombrie 2009
Nr.111


	ROMANIA                                                                                                             
	HOTARARE
	Ciprian Chitoi                                                                              Elena Moldoveanu


