
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii unui teren in 

suprafata de 7,5 ha, proprietate privata a orasului Breaza

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.64047/15.03.2010   formulată  de  membrii 
Comisiei pentru Agricultura;

Luand act de studiul de oportunitate intocmit de Comisia  pentru Agricultura din cadrul 
Consiliului Local al orasului Breaza, din care rezulta elementele de ordin economic, social, etc. 
privind initierea concesiunii;

Tinand seama de: 
- raportul de specialitate nr.3849/18.03.2010 intocmit de reprezentantul Biroului Agricol din 

cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul Comisia 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.3850/18.03.2010 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile art.10, alin.(2) si art.12 din OUG nr.54/2006

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
In temeiul art.36, alin. (1)  si art.115 alin.(1) lit.”b”, coroborat cu art.45, alin.(1) din

Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata.
 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

Art.1.  Se aproba  studiul  de  oportunitate,  Anexa  1  la  prezenta  hotarare,  intocmit  de 
Comisia Agricola din cadrul Consiliului Local Breaza, in vederea initierii concesionarii prin 
licitatie publica deschisa, a unui teren in suprafata de 7,5 ha, situat in Breaza, Pct.Davidesti II, 
cu categoria de folosinta pajiste, proprietate privata a orasului Breaza. 

Art.2. (1) In vederea elaborarii caietului de sarcini necesar aprobarii concesiunii, 
organizarii si desfasurarii licitatiei, se constituie o comisie tehnica in urmatoarea componenta: 
1. Coltoiu Constantin, consilier local;
2. Enache Ion, consilier local;
3. Tatulescu Marin, consilier local;
4. Savu Constantin;
5. Radu Cristian.

(2) Caietul de sarcini intocmit de Comisia constituita la alin.(1) va fi supus spre aprobare 
Consiliului Local Breaza.

Presedinte de sedinta,    Contrasemneaza,
   Viceprimar,        Secretar oras,
Dragan Niculai              Moldoveanu Elena

Breaza, 24 martie 2010
Nr.26


	HOTARARE

