
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea HCL nr.28/24.03.2010 privind atribuirea in folosinta gratuita a 

terenului in suprafata de 1013 mp, proprietatea orasului Breaza, pentru realizarea unor lucrari de interes 
public 

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.8589/18.06.2010,  formulată  de  dl.  Ferăstrăeru  Nicolae, 
Primarul oraşului Breaza;

Tinand seama  de :
- raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul si disciplina din 

cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.8590/18.06.2010 al secretarului orasului Breaza;

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. I. HCL nr.28/24.03.2010 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1013 mp, 
proprietatea orasului Breaza, pentru realizarea unor lucrari de inters public, se modifica si se completeaza dupa 
cum urmeaza:
1. Art.1 din HCL nr. 28/24.03.2010 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art.1. (1) Aproba inventarierea distincta in domeniul privat al orasului Breaza a terenului in suprafata de  1425 
mp, situat in orasul Breaza, Pct.Prund, T33, P 2993 prin introducerea pozitiei 19ˆ4 in Inventarul bunurilor care 
apartin domeniului privat al orasului Breaza, Anexa la HCL nr.40/2009, dupa cum urmeaza:
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(2) Terenul se identifica prin planul de amplasament si delimitare Anexa I la prezenta hotarare”.
2. Art.2.(1) se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:
“Art.2.(1) Aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1013 mp, care reprezinta lotul 1 din 
totalul de 1425 mp, situat in Breaza, Pct.Prund, T 33, P 2993 - neproductiv, 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,  pentru amenajare centrala hidroenergetica de mica putere (CHEMP) de pe raul 
Prahova.

(2) Lotul 1 in suprafata de 1013 mp se identifica, conform Anexei II la prezenta hotarare”.
Art. II.Celelalte prevederi din HCL nr.28/24.03.2010 raman nemodificate.
Art.III.Prezenta hotarare va fi comunicata  de catre Servicului Administratie Publica Locala: Instituţiei 

Prefectului Prahova , Biroului Agricol-Cadastru, Biroului UATPM si SC Elsid SA Titu.

Preşedinte de Şedinta                                                                                Contrasemnează:
Consilier local,                                                                                              Secretar oras,
Enache Ion                               Moldoveanu Elena 
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