ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 40 mp, proprietatea oraşului Breaza,
pentru realizarea unor lucrări de amenajare, consolidare şi protejare a proprietăţii alăturate
acestuia
Având în vedere expunerea de motive nr.2357/23.02.2011, formulată de Primarul oraşului
Breaza, dl.Nicolae Ferăstrăeru;
Ţinând seama de:
raportul de specialitate nr.2358/23.02.2011, întocmit de reprezentantul Biroului UATPM
din cadrul Primăriei 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 de urbanism din cadrul Consiliului Local Breaza;
- raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi disciplină
din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
- avizul nr.2359/23.02.2011 al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
- art.4 şi art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, modificată şi completată;
- art.576 şi art.577 Cod civil;
- art.15 lit.”e” şi art.17 din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată;
În temeiul art.36 alin.(5) lit.”a” raportat la alin.(2) lit.”c”, art.121 alin.(1) şi (2) şi art.115 alin.
(1), lit.”b”coroborat cu art.45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Aprobă inventarierea în domeniul privat al oraşului Breaza a unui drum de acces
(servitute izvorâtă din natura locului), în suprafaţă de 140 mp, situat în Breaza, str.Plaiului, f.n.,
identificat pe planul de situaţie Anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Aproba concesionarea unei suprafeţe de teren de 40 mp din accesul inventariat la
art.1, domnului Butmalai Cătălin, proprietar al imobilului alăturat acestui acces, situat în Breaza,
str.Plaiului, nr.98, pentru realizarea unor lucrări de amenajare, consolidare şi protejare a proprietaţii
sale.
(2) Suprafaţa este evidenţiată pe planul de situaţie anexă la prezenta hotărâre.
(3) Redevenţa stabilită pentru concesionarea terenului este în cuantum de 40 lei/an pentru
întreaga suprafaţă.
(4) Durata concesiunii se stabileşte pentru 49 de ani.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală:
Prefecturii Prahova, Biroului Agricol şi Biroului UATPM din cadrul Primăriei oraşului Breaza.
Preşedinte de Şedinţă:
Consilier local,
Mihalache Cătălin
Breaza, 24 februarie 2011
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Contrasemnează:
Secretar oraş,
Moldoveanu Elena

