
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  acordul de principiu al Consiliului Local Breaza pentru schimbarea destinatiei 

imobilului atelier scoala in suprafata construita de 107 mp si teren aferent in suprafata de 
330 mp si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al localitatii

Avand  in  vedere  expunerea  de  motive  nr.64111/08.06.2010  formulata  de  dl.  Chitoi 
Ciprian, consilier local ;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate  nr.8531/17.06.2010 intocmit de  reprezentantul Biroului UATPM;

- raportul de specialitate  nr.8532/17.06.2010 intocmit de dna.Elena Sichim, Sef Serviciu 
Financiar-Contabil;
- raportul  Comisiei  pentru  prognoza…buget  finante,  administrarea  domeniului  public  si 

privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza 
- avizul nr.8533/17.06.2010 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu:
- dispozitiile art.166 alin.(4³) din Legea invatamantului nr.84/1995 modificata si completata ;

-   prevederile  art.10  alin.(2)  din  Legea  nr.213/1998  privind  proprietatea  publica  si 
regimul juridic al acesteia; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” 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.  Consiliul  Local  Breaza  este  de  acord  in  principiu  cu  schimbarea  destinatiei 
imobilului atelier scoala in suprafata construita de 107 mp si teren aferent in suprafata de 330 
mp si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al localitatii.

Art.2. Aprobarea  Consiliului  Local  Breaza privind  schimbarea destinatiei  si  trecerea 
acestuia din domeniul public in domeniul privat al localitatii, se va face dupa obtinerea avizului 
conform, emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in conditiile Legii 
invatamantului nr.84/1995 modificata si completata.

Art.3.  Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratia Publica 
Locala: Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil si Biroului UATPM.
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