
ROMANIA                                                                                                             
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  concesionarea unei suprafeţe de teren în vederea realizarii unui obiectiv de utilitate publică 

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.5195/19.04.2011,  formulată  de  dl.  Nicolae  Ferăstrăeru, 
Primarul orasului Breaza;

Ţinând seama de :
- raportul de specialitate nr.5196/19.04.2011, întocmit de dl. Lucian Bălescu, reprezentantul Biroului 
UATPM;
- raportul Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- raportul  Comisiei  pentru  prognoza…buget,  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat, 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.5197/19.04.2011, al secretarului oraşului Breaza;

În  conformitate cu:
- prevederile art.13 alin. (2) coroborate cu art. 15 lit. “a” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrarilor de construire, republicată, modificată şi completată; 

În temeiul  art. 36, alin. (5) lit. “c” raportat la alin. (2) lit. “c” si art.115, alin.(1), lit.”b”coroborat cu 
art.45,  alin.  (3)  din  Legea  nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  modificată  şi 
completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Aprobă concesionarea fără licitaţie publică către S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a 
terenului în suprafaţă de 1 mp, proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, la intersecţia str. 30 
Decembrie cu str.Valea Căruntei, jud.Prahova, în vederea realizarii obiectivului de interes public  “staţie de 
protecţie catodică”, conform memoriului tehnic şi schiţei de plan întocmit de S.C. ELCAS PRODIMPEX 
S.R.L.

(2) Concesiunea se aprobă pe toată durata existenţei construcţiei.
(3)Redevenţa stabilită este în cuantum de 10lei/mp/luna, actualizată anual cu rata inflaţiei.  
Art.2.Identificarea suprafeţei de teren, elementele privind regimul juridic, economic si tehnic 

al acestuia, precum şi lucrarile propuse, sunt prevazute în planul de amplasament şi delimitare şi în certificatul 
de urbanism, Anexele I si II la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie  Publică  Locală: 
Prefecturii Prahova, Biroului UATPM, Serviciului Financiar-Contabil şi S.C. GDF SUEZ Energy România 
S.A.
 

  Presedinte de sedinta,    Contrasemnează,
    Consilier local,                Secretar oraş,
      Niţu Nicolae                                                                 Elena Moldoveanu
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