
ROMANIA                                                                            

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 

 

 

HOTARARE 

privind dezmembrarea unor suprafete de teren din terenurile proprietate privata a 

orasului Breaza, in suprafata de 33.697 mp, respectiv 61.631 mp  

 

 

 

Avand in vedere expunerea de motive nr.64020/17.02.2010 formulata de membrii 

Comisiei pentru Agricultura din cadrul Consiliului Local Breaza;  

Tinand seama de:  

- raportul de specialitate nr.2064/18.02.2010, intocmit de dna.Monica Voicu, 

consilier juridic in cadrul Primariei orasului Breaza; 

- raportul Comisiei pentru agricultura din cadrul Consiliului Local al 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.2065/18.02.2010, al secretarului orasului Breaza; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea 

imobiliara, republicata, modificata si completata; 

În temeiul prevederilor art. 36 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 dezmembrarea terenului proprietate privata a orasului Breaza, in 

suprafata masurata de 33.697 mp, inscris in Cartea Funciara nr.9500, situat in 

extravilanul orasului Breaza, Pct.Ograda, Tarla 20, identificat in Anexa I la prezenta 

hotarare, in doua loturi, dupa cum urmeaza: 

1. Lotul 1 in suprafata masurata de 19.300 mp, teren neproductiv, cariera,  

cu numar cadastral 12626, identificat in Anexa I.1 la prezenta hotarare; 

2. Lotul 2 in suprafata masurata de 14.397 mp, cu numar cadastral 12627,  

identificat in Anexa I.2 la prezenta hotarare. 

Art.2. Aproba dezmembrarea terenului proprietate privata a orasului Breaza, in 

suprafata masurata de 61.631 mp, inscris in Cartea Funciara nr.9492, situat in 

extravilanul orasului Breaza, Pct.Ograda, Tarla 21, identificat in Anexa II la prezenta 

hotarare, in doua loturi, dupa cum urmeaza: 

1.          Lotul 1 in suprafata masurata de 16.700 mp, cu numar cadastral 12629,  

identificat in Anexa II.1 la prezenta hotarare; 

2. Lotul 2 in suprafata masurata de 44.931 mp, teren neproductiv, cariera, cu  



numar cadastral 12630, identificat in Anexa II.2 la prezenta hotarare. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Breaza, sa semneze actul de 

dezmembrare la Biroul Public Notarial. 

Art.4. Prezenta hotare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie 

Publica Locala: Prefecturii Prahova, Primarului orasului Breaza, Serviciului Financiar-

Contabil si Biroului Agricol din cadrul Primariei orasului Breaza.  
 

 

Presedinte de Sedinta                                                                    Contrasemneaza: 

  Consilier local,                                                                                 Secretar oras, 

Coltoiu Constantin       Moldoveanu Elena  
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