ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind acceptarea donaţiei de Consiliul Local al oraşului Breaza a drumului de acces, situat
în Breaza, str.Armoniei, jud.Prahova
Având în vedere expunerea de motive nr.9/12.01.2011 formulată de dra.Anghel Ioana,
consilier local, din care rezultă oportunitatea acceptării donaţiei de Consiliul Local al oraşului
Breaza a drumului de acces, situat în Breaza, str.Armoniei, jud.Prahova;
Ţinând seama de:
raportul de specialitate nr.782/21.01.2011 întocmit de reprezentantul Biroului UATPM
din cadrul Primariei oraşului Breaza;
raportul Comisiei pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi
privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi
disciplină din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
avizul nr.783/21.01.2011 al secretarului oraşului Breaza;
In conformitate cu prevederile art.7, lit.”d” din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acestora, ale art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată;
In temeiul art.36, alin. (1) si (2) lit.”c” si art.115, coroborat cu art.45, alin.(2) lit. “e” din
Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Consiliul Local Breaza acceptă oferta numiţilor Marin Mircea, Marin Cornel, Marin
Elena şi Bălănoiu Marian, domiciliaţi în Breaza, str.Armoniei, nr.27-29, jud.Prahova, prin care
donează oraşului Breaza, drumul de acces în suprafaţă de 297 mp, situat în oraşul Breaza,
str.Armoniei, nr.27-29, jud.Prahova.
Art.2. Terenul oferit, identificat în planul de amplasament şi delimitare, Anexa la prezenta, se
donează oraşului Breaza, în scopul inventarierii în domeniul public al oraşului Breaza.
Art.3. Primarul oraşului Breaza se va preocupa de perfectarea actului de donaţie la Biroul
Public Notarial şi de înregistrarea drumului public în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al oraşului Breaza.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală,
Prefecturii Prahova, Primarului oraşului Breaza şi Biroului UATPM. din cadrul Primariei oraşului
Breaza.
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