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HOTARARE
pentru constatarea unei situaţii referitoare la folosirea bazei sportive, proprietate publică a 

oraşului Breaza de către fostul CS Tricolorul Breaza, în prezent Asociaţia Club Sportiv „Fotbal 
Club Tricolorul Breaza”

Având în vedere expunerea de motive nr.9364/22.07.2011, formulată de dl.Nicolae Ferăstrăeru, 
Primarul oraşului Breaza;

Ţinând seama de:
- raportul de specialitate nr.9365/22.07.2011, întocmit de dna Elena Sichim, Şef Serviciu Financiar 
Contabil în cadrul Primăriei oraşului Breaza;
- raportul de specialitate nr.9366/22.07.2011, întocmit de dl.Bălucea Sorin, administrator în cadrul 
Primăriei oraşului Breaza;

- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului 
public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;

- avizul nr.9367/22.07.2011, al secretarului oraşului Breaza;
În temeiul art.36, alin.(2) lit.”c” si  art.115 alin. (1) lit.  “b” coroborat cu art.45 alin. (1) din 

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

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Ia act de faptul că HCL nr.34/24.03.2010 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu 
CS Tricolorul Breaza, pentru anul 2010, nu şi-a produs efectele nefiind încheiat şi semnat contractul 
de asociere şi  pe cale de consecinţă,  constată că şi-a pierdut valabilitatea orice convenţie/contract 
încheiat  între  oraşul  Breaza  şi  fostul  CS  Tricolorul  Breaza,  având  ca  obiect  darea  în 
folosinţă/administrare a bazei sportive.

Art.2.Constată  că  între  oraşul  Breaza  şi  Asociaţia  Club  Sportiv  „Fotbal  Club  Tricolorul 
Breaza”  nu  există  reglemetată  nicio  formă  de  dare  în  folosinţă/administrare  a  bazei  sportive, 
proprietate publică a oraşului Breaza.

Art.3. Pentru folosirea bazei sportive (teren şi clădirile aferente) de către alte cluburi interesate, 
decât  Asociaţia  Sportivă „Orăşănească”  Breaza,  care  o foloseşte  în  baza contractului  de comodat 
nr.7913/21.06.2011, Consiliul Local va institui în condiţiile legii o taxă specială.

Art.2.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil şi Asociaţia Club Sportiv „Fotbal Club Tricolorul 
Breaza”.
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