
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  infiintarea unor trasee turistice in scopul atestarii localitatii Breaza, jud.Prahova ca 

statiune turistica de interes national

Avand in vedere expunerea de motive nr.9999/15.07.2010 formulata de dl. Nicolae Ferastraeru, 
Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate  nr.10.000/15.07.2010 intocmit de  dna.Ioana Bondoc;
- raportul  Comisiei  pentru  prognoza…buget  finante,  administrarea  domeniului  public  si  privat 

comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.10266/22.07.2010 al secretarului orasului Breaza;

Tinand  seama  de  dispozitiile  HG  nr.852/2008  pentru  aprobarea  normelor  si  critariilor  de 
atestare a statiunilor turistice, modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit.”a” pct.18 raportat la alin.(2) lit.”d” 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. Aproba infiintarea unor trasee turistice in scopul atestarii localitatii Breaza, jud.Prahova 
ca statiune turistica de interes national, dupa cum urmeaza:

I. Trasee turistice pentru biciclete de teren:
1. Breaza (530m)-Plaiul Talii (760m)- Varful Bolovanu (800m) – Adunati (520m);
2. Breaza (530m)-Plaiul Talii (760m)- Varful Bolovanu (800m) – Varful Mosului - Surdesti;
II.  Trasee turistice:
1. Centrul orasului – str.Natiunii – str.Colonel Popovici – str.Gurga – Varful Gurga (743m), 

Monumentul Eroilor;
2. Centrul orasului – str.Plaiului – Varful Pietris – liziera de brazi – Stejarul Miresei – ferma

“Ovidiu Serb” – Cruce – str.Talii-Belia – str.30 Decembrie – centrul orasului;
3.  Centrul orasului – str.Plutonier Radulescu – DN1 – Biserica din Nistoresti – str.Muresului 

– “la Gurgi” – Ferma “Gabi Neagu” – cartier Podu Corbului – Gara Belia – centrul orasului;
4. Centrul orasului – Izvorul de apa sulfuroasa - str.Caraiman – ferma “Sterpan” – Valea Morii 

– ferma “Dragos Bercaroiu” – ferma “David” – str.Drum Nou – centrul orasului;
5. Centrul orasului – str.Sunatorii – Punct Turbatu – fermele crescatorilor de animale – 

str.Muncii – str.23 August – centrul orasului.
Art.2.  Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratia Publica Locala: 

Prefecturii  Prahova,  si  Biroului  pentru  programe  cu  finantare  internationala  din  cadrul  Primariei 
orasului Breaza.
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