
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
unor sectoare de drum aflate în proprietatea publică a oraşului Breaza, pe perioada 

realizării „Proiectului privind modernizarea şi reabilitarea drumurilor de interes local 
în oraşul Breaza, jud.Prahova”

Având în vedere expunerea de motive nr.5004/15.04.2011, formulata de dl. Nicolae 
Ferastraeru, Primarul oraşului Breaza;

Ţinând seama de :
- raportul de specialitate  nr.5005/15.04.2011, întocmit 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.5006/15.04.2011,  al secretarului orasului Breaza;

În conformitate cu prevederile:
- art.22¹  alin.(1)  din  OG  nr.43/1997  privind  regimul  drumurilor,  republicată, 
modificată şi completată;
- art.2 alin.(3) şi art.5 alin.(1) din Normele metodologice pentru derularea proiectelor 
prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii aprobate prin HG 
nr.251/2011;
- art.12 alin.(1) şi  (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi  regimul 
juridic al acesteia, modificată şi completată;

În  temeiul  prevederilor   art.36  alin.(2)  lit.”c”,  alin.(9)  şi  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 oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Aprobă trecerea unor sectoare de drum proprietate publică a oraşului Breaza, 
din administrarea Consiliului Local în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  pe  perioada  realizării  „Proiectului  privind  modernizarea  şi  reabilitarea 
drumurilor de interes local în oraşul Breaza, jud.Prahova”.

(2) Sectoarele de drum sunt evidenţiate în Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Breaza să semneze protocolul, precum şi 

orice acte necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratia Publica 

Locala: Prefecturii Prahova, Biroului pentru proiecte cu finanţare internaţionala din cadrul 
Primăriei oraşului Breaza.

Preşedinte de Şedinţă:                                                                Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                                     Secretar oraş,
Mihalache Cătălin               Moldoveanu Elena 
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