ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie din
oraşul Breaza, prevăzut în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”
Având în vedere expunerea de motive nr.15026/03.11.2010 formulata de dl.
Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza;
Ţinând seama de:
raportul de specialitate nr.15028/03.11.2010, întocmit de Seful Serviciului
Financiar Contabil- dna. Sichim Elena;
- raportul de specialitate nr.15029/03.11.2010, întocmit de dl.Bălescu Lucian –
reprezentantul Biroului UATPM;
raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante…comert si servicii din cadrul
Consiliului Local al orasului Breaza;
avizul nr.15030/03.11.2010 al secretarului orasului Breaza;
adresa ADI apa Prahova nr.567/26.10.2010, înregistrată la sediul Primăriei
oraşului Breaza sub nr.14760/28.10.2010;
În conformitate cu prevederile:
cap.II, art.4, alin.(1), art.5, alin.(1) lit.”c”, lit.”d”, lit.”e” şi lit.”g” din Statutul
ADI autentificat sub nr.1411/12.03.2009 la Biroul Public Notarial Equitas;
- art.36, alin. (2) lit. “c” şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată;
În temeiul art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.45 alin. (2) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1.Se aproba Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici şi strategia
de tarifare 2011-2014 pentru obiectivul de investiţie din oraşul Breaza, prevăzut în cadrul
proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul
Prahova”.
Art.2.Pe durata implementării proiectului indicatorii tehnico-economici pot suferi
modificări datorită inflaţiei.
Art.3. Finanţarea obiectivelor de investiţie prevăzute la art.1 se asigură din fonduri
nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat,
alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fonduri proprii ale Operatorului Regional sau

împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale şi banci comerciale. Cofinanţarea de
la bugetul local a obiectivului de investiţie pentru oraşul Breaza este de 474.175 euro, din
care 13.419 euro în anul 2010.
Art.4. Lucrările de investiţii se vor desfăşura pe terenuri în suprafaţă de 111.290
mp, aflate în domeniul public al oraşului Breaza, conform HG nr.25/2008 pentru
modificarea şi completarea HG nr.1.359/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova,
fiind disponibile exclusiv pentru realizarea acestor obiective.
Art.5. Cu data adoptării prezentei se modifică sau revocă după caz dispoziţii
contrare existente în HCL nr.91/24.09.2009 privind punerea la dispoziţia Proiectului
„Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”, a
terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se obligă Primarul oraşului
Breaza, serviciile specializate din cadrul Primăriei oraşului Breaza şi Secretarul oraşului
Breaza pentru comunicare.
Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Marian Grădinaru
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Contrasemneaza,
Secretar oras,
Elena Moldoveanu

