ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil teren în suprafaţă de 3,5 ha,
aparţinand domeniului privat, situat în oraşul Breaza, Pct.Ştrand
Având în vedere expunerea de motive nr.64163/18.10.2010, formulată de dl.Niculai Drăgan,
Viceprimarul oraşului Breaza;
Ţinând seama de :
raportul de specialitate nr.14470/21.10.2010, întocmit de dl.Radu Cristian reprezentantul
Biroului Agricol;
raportul de specialitate nr.14471/21.10.2010, întocmit de dna Sichim Elena, Sef Serviciu
Financiar-Contabil;
- raportul Comisiei pentru Agricultura din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului public si
privat, comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
avizul nr.14472/21.10.2010, al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu art.5 (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic
al acesteia;
În temeiul art. 36 alin. (5) lit. “a” raportat la alin. (2), lit.”c” si 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 orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1.(1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 3,5 ha,
proprietate privată a oraşului Breaza, situat în oraşul Breaza, Pct.Ştrand, T 17, P 694 şi P 695. Terenul
este identificat în schiţa de plan Anexa I la prezenta hotărâre.
(2) Aprobă caietul de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, conform Anexei II la
prezenta hotărâre, în vederea plantării de nuci în zona degradată, iar pentru restul suprafeţei va realiza
lucrări de întreţinere, amenajare, îmbunatăţire a calităţii solului pentru folosirea acestuia în scopul
creşterii animalelor.
Art.2. Durata inchirierii este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire prin acordul parţilor.
Art.3. Preţul de pornire la licitaţie este de 70 lei/ha/an.
Art.4. În vederea organizarii şi desfăşurarii licitaţiei pentru închirierea aprobata la art.1 se
constituie o comisie în urmatoarea componenţă:
1. Tănasă Vasile, preşedintele comisiei;
2. Savu Constantin, reprezentantul Compartimentului API – secretarul comisiei;
3. Voicu Monica, consilier juridic;
4. Grădinaru Marian, consilier local;
5. Radu Cristian, membru.
Art.5. Serviciul financiar va încheia contractul de închiriere cu respectarea celor stabilite de
Consiliul Local prin caietul de sarcini şi a dispoziţiilor Codului civil în materie de contracte.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală:
Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil, Biroului Agricol, Compartimentului API şi
membrilor comisiei.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Grădinaru Marian
Breaza, 28 octombrie 2010
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Contrasemnează,
Secretar oraş,
Elena Moldoveanu

