
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea unor hotărâri adoptate de Consiliul Local

Având în vedere expunerea de motive  nr.36/10.03.2011, formulată de membrii Comisiei 
pentru Agricultură din cadrul Consiliului Local Breaza;

Ţinând seama de:
          - raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi disciplină 
din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;

-    avizul nr.3488/17.03.2011 al secretarului oraşului Breaza;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”c”, art.115 alin.(1) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre

Art.I. HCL nr.23/24.02.2011 privind închirierea unor suprafeţe de teren, proprietate privată a 
oraşului Breaza, situate în Pct.Turbatu, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Art.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.3. Durata închirierii este de 10 ani cu posibilitatea prelungirii contractului prin acordul 

părţilor contractante.”
2. Pct.3.1. din caietul de sarcini care reprezintă Anexa II la HCL nr.23/24.02.2011, se 

modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pct.3.1. Durata închirierii este de 10 ani cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor 

semnatare ale contractului.”
Art.II. HCL nr.24/24.02.2011 privind închirierea unui imobil teren fâneaţă în suprafaţa de 

18,33 ha, proprietate privată a oraşului Breaza, situat în Pct.”Vârful Moşului”,  se modifică şi se 
completează după cum urmează:

1. Art.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2. Durata închirierii este de 10 ani cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor.”
2. Pct.3.1. din caietul de sarcini care reprezintă Anexa II la HCL nr.24/24.02.2011, se 

modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pct.3.1. Durata închirierii este de 10 ani cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor 

semnatare ale contractului.”
Art.III.  Celelalte  prevederi  cuprinse  în  HCL  nr.23/24.02.2011  şi  HCL  nr.24/24.02.2011 

rămân nemodificate.
Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciul Administraţie Publică Locală 

Instituţiei Prefectului, Biroului Agricol-Cadastru, Compartimentului API şi Serviciului Financiar-
Contabil, din cadrul Primăriei oraşului Breaza.

Preşedinte de Şedinţă:                                                                         Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                                               Secretar oraş,
Nică Justinian-Feodor              Moldoveanu Elena 
                       
Breaza, 31 martie 2011                                                    
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