
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind atribuirea in folosinta gratuita a terenurilor in suprafata de 11236mp, respectiv 7394 mp, 

proprietatea orasului Breaza,  pentru realizarea unor lucrari de interes public

Avand in vedere expunerea de motive nr.3841/18.03.2010 formulata de dl. Ferastraeru Nicolae, 
Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.3842/18.03.2010 intocmit de reprezentantii Biroului Agricol-Cadastru 

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. 3843/18.03.2010 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prevederile art.4  si art.5 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietate 
publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

In 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  inventarierea  distincta  in  domeniul  privat  al  orasului  Breaza  a  terenului  in 
suprafata de  11236 mp, situat in orasul Breaza, Pct.Prund Belia, T 0, P 488 prin introducerea pozitiei 
19ˆ5  in  Inventarul  bunurilor  care  apartin  domeniului  privat  al  orasului  Breaza,  Anexa  la  HCL 
nr.40/2009, dupa cum urmeaza:
Nr. 
crt

Cod 
clasifi
care

Cod 
invent

tar

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare 
(suprafata/

bucata)

Anul 
dobandirii 
sau dupa 

caz al darii 
in folosinta

Situatia 
juridica

Observatii

1
9ˆ5

Teren 
Pct.Prund 

Belia

11236 mp
T 0

P 488
neproductiv

1985

Art.2.  Aproba  inventarierea  distincta  in  domeniul  privat  al  orasului  Breaza  a  terenului  in 
suprafata de  7394 mp, situat in orasul Breaza, Pct.Prund Belia, T 0, P 488 prin introducerea pozitiei 
19ˆ6  in  Inventarul  bunurilor  care  apartin  domeniului  privat  al  orasului  Breaza,  Anexa  la  HCL 
nr.40/2009, dupa cum urmeaza:
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Art.3. (1) Aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenurilor in suprafata de 11236 mp, respectiv 
7394 mp,  situate in Breaza, Pct.Prund Belia, T 0, P 488 - neproductive, proprietate privata a orasului 
Breaza,  catre SC Elsid SA cu sediul in Titu, str.Unirii, nr.5, jud.Dambovita, licentiata in conditiile legii 
pentru  producerea  de  energie  electrica,   in  vederea  amenajarii  unor  organizari  de santier  necesare 
depozitarii  materialelor  si  stationarii  utilajelor  implicate  in  lucrari   de  interes  public,  care  privesc 
aductiunea hidroenergetica de pe raul Prahova.

(2) Terenurile sunt  identificate in Planurile de amplasament, Anexa 1 si 2 la prezenta hotarare. 
Art.4. (1) Atribuirea se face pe toata durata executarii lucrarilor si pana la finalizarea acestora, 

iar  exercitarea  dreptului  de  uz  se  va  realiza  in  conditiile  stabilite  prin  conventia  dintre  parti,  cu 
respectarea prevederilor legale in materie. 

(2) Beneficiarul dreptului de folosinta are obligatia sa refaca terenul in cazul in care organizarea 
de santier afecteaza starea acestuia.

Art.5. Se imputerniceste Primarul orasului Breaza sa semneze conventia pentru reglementarea 
dreptului de folosinta asupra terenului  atribuit in conditiile stabilite prin hotararea Consiliului Local.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Prefecturii Prahova, Oficiului Agricol si de Cadastru, Biroului UATPM si SC Elsid SA.
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Dragan Niculai             Moldoveanu Elena 
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