ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind aprobarea vanzarii in conditiile Legii 85/1992, republicata, modificata si completata, a
imobilului proprietate privata a orasului Breaza, cu destinatia locuinta, situat in orasul Breaza,
Fdt.Liliacului, nr.1, bl. 23, sc.A, ap. 4, titularului contractului de inchiriere
Avand in vedere expunerea de motive nr.51278/09.11.2009 formulata de dl.Ciprian Chitoi,
consilier local, prin care se propune vanzarea in conditiile Legii 85/1992, republicata, modificata si
completata, a imobilului proprietate de stat, cu destinatia locuinta, situat in orasul Breaza,
Fdt.Liliacului, nr.1, bl. 23, sc.A, ap. 4, titularului contractului de inchiriere;
Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr. 16179/10.11.2009 intocmit de reprezentantii Serviciului Financiar
Contabil;
- raportul de specialitate nr. 16178/10.11.2009 intocmit de dna Dabija Petruta, reprezentanta
Biroului Agricol;
- raportul de specialitate nr.16177/10.11.2009 intocmit de dna Monica Voicu, consilier juridic in
cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante…comert si servicii din cadrul Consiliului Local
al orasului Breaza;
- avizul nr.16180/10.11.2009 al secretarului orasului Breaza;
Luand act de prevederile art.7 alin.(1) din Legea nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte si
spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau
bugetare de stat, republicata;
In temeiul art.36, alin. (5) lit. “b” raportat la alin. “2” lit. “c” si 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. Aproba modificarea si completarea pozitiei 155 “Fdt.Liliacului, nr.1, bl. 23, sc.A, ap. 4,
1 buc, folosit de Darlau Petre” din Anexa la HCL nr.40/30.04.2009 privind aprobarea „Inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Breaza”, dupa cum urmeaza:
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Art.2.(1)Aproba vanzarea in conditiile Legii nr.85/1992, republicata, modificata si completata,
a imobilului cu destinatia locuinta situat in orasul Breaza, Fdt.Liliacului, nr.1, bl. 23, sc.A, ap. 4, in
suprafata utila de 44,16 mp si cota indiviza de 4,13% din partile si dependintele de folosinta comuna,
determinate conform legii, titularului contractului de inchiriere.
(2) Imobilul este identificat in releveul apartamentului Anexa la prezenta hotarare.
Art.3. Vanzarea se va realiza prin SC CONTI TRANZIMOB SA Ploiesti, care are calitatea de
societate specializata in vanzarea de locuinte, fiind imputernicita sa vanda in numele si pentru orasul
Breaza, imobilele cu destinatia de locuinte, in conditiile prevazute de legile in vigoare.
Art.4. Prezenta va fi comunicata prin grija Serviciului administratie publica locala: Prefecturii
Prahova, Primarului orasului Breaza, Serviciului Financiar- Contabil, Biroului Agricol si titularului
contractului.
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