
ROMANIA                                                                                                             
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Breaza a unei suprafeţe de teren 

de 1.312 mp, situată în str.Ocinei (lângă Centrul Şcolar Special) 

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.6464/18.05.2011,  formulată  de  dl.  Nicolae  Ferăstrăeru, 
Primarul orasului Breaza;
Tinand seama de :

- raportul de specialitate nr.6465/18.05.2011, intocmit de dl.Lucian Bălescu, reprezentantul Biroului 
UATPM;

- raportul Comisiei de urbanism 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.6466/18.05.2011, al secretarului orasului Breaza;

În  conformitate cu:
-  prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 
în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” si art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (3) din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Breaza a unei suprafeţe 
de teren de 1.312 mp, având destinaţia de zonă comercială şi prestări-servicii, situată în Breaza, str.Ocinei 
(lângă Centrul Şcolar Special).

(2)  Suprafaţa  de  teren  se  identifică  pe  Planul  de  amplasament  şi  delimitare,  Anexa  I  la  prezenta 
hotărâre.

Art.2.Aprobă  dezmembrarea  suprafeţei  de  1.312  mp,  conform  propunerii   Anexa  II  la  prezenta 
hotărâre.

Art.3.  Aprobă elaborarea unui Plan Urbanistic de detaliu pentru terenul în suprafaţă de 1.312 mp, în 
vederea  reglementării  modului  de  amplasare/reamplasare  a  construcţiilor  existente/propuse  pe  această 
suprafaţă, având destinaţia de zonă comercială şi de prestări-servicii. 

Art.4. Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie  Publică  Locală: 
Prefecturii Prahova, Biroului UATPM şi Biroului Agricol din cadrul Primăriei oraşului Breaza.
 

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