ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind intenţia autorităţilor publice locale Breaza de a constitui un parc industrial pe platforma
existentă a SC HIDROJET SA Breaza
Avand in vedere expunerea de motive nr.5771/04.05.2011 formulata de Primarul oraşului Breaza,
dl.Nicolae Ferăstrăeru;
Analizând Memoriul privind oportunitatea menţinerii unei zone industriale pe platforma SC Hidrojet
SA Breaza, jud.Prahova, înregistrat la această societate sub nr.510/13.04.2011 şi depus la sediul Primăriei
oraşului Breaza;
Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.5772/04.05.2011 intocmit de dna.Sichim Elena, Sef Serviciu Financiar-Contabil;
raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului
public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul si disciplina din cadrul
Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.5773/04.05.2011, al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu dispoziţiile OG nr.65/2001 privind constituirea şi funcţionarea Parcurilor industriale
modificată şi completată şi ale Instrucţiunilor de acordare şi anulare a titlului de Parc industrial, aprobate prin
Ordinul nr.264/2002;
In temeiul art.36, alin. (1) si (9) si art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata.
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare
Art.1. (1) Consiliul Local Breaza îşi manifestă intenţia de a constitui un parc industrial pe platforma
industriala a SC Hidrojet SA Breaza, prin preluarea în administrare a unor bunuri imobile (teren şi construcţii
– hale industriale) deţinute în prezent de această societate.
(2) Preluarea în administrare a bunurilor imobile se va face în condiţiile legii, după ce SC Hidrojet SA
Breaza, aflată în procedură de reorganizare judiciară, îşi va stinge creanţele către bugetul consolidat al statului
prin procedura de dare în plată a unor bunuri imobile, care vor trece în proprietatea publică a statului.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Breaza să realizeze demersurile şi să îndeplinească
procedurile legale cu instituţiile publice şi autorităţile publice centrale ce au competenţă în domeniu, în
vederea preluării în administrare a bunurilor prevăzute la art.1.
Art.3. În vederea administrării bunurilor imobile care vor fi preluate, aferente parcului industrial,
Consiliul Local va înfiinţa în condiţiile legii o societate comercială (societate- administrator), în care Consiliul
Local va avea calitatea de acţionar.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală,
Prefecturii Prahova, SC Hidrojet SA Breaza, DGFP Prahova şi Serviciului Financiar-Contabil din cadrul
Primariei oraşului Breaza.
Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Niţu Nicolae
Breaza, 6 mai 2011
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Contrasemnează,
Secretar oraş,
Elena Moldoveanu

