
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  stabilirea oportunităţii realizării unei grădini publice în oraşul Breaza şi aprobarea 

elaborării documentaţiei tehnico-economice necesare realizării acestui obiectiv de interes public

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.92/11.07.2011,  formulată  de  dl.  Pântea  Gheorghe, 
consilier local ;

Ţinând seama de :

- raportul de specialitate  nr.9322/22.07.2011, întocmit de dna Sichim Elena, 
Sef Serviciu Financiar-Contabil;

- raportul de specialitate  nr.9323/22.07.2011, întocmit de  dna.Ioana Bondoc, 
funcţionar public cu atribuţii pe linie de programe şi proiecte cu finanţare internaţională;

- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza 

- avizul nr.9324/22.07.2011, al secretarului orasului Breaza;
În scopul aplicării şi respectării prevederilor Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţii;
În conformitate cu prevederile 36 alin.  (2) lit. “c”, alin.(6) lit.”a” pct.9 şi 10 raportat la alin. (2) lit.  

“d”  şi  art.126  din  Legea  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  modificată  şi  
completată; 

În  temeiul  prevederilor  art.  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)Constată oportunitatea realizării unei grădini publice în oraşul Breaza, prin amenajarea în 
acest scop a unui teren proprietate privată a oraşului Breaza, în suprafaţă de 3,5 ha, situat în Pct.Ştrand, T  
17, P 694 şi P 695. 

(2) Terenul este identificat, conform extrasului din Planul Urbanistic General, care constituie Anexa 
1 la prezenta hotărâre.

(3) Informaţiile  privind  regimul  juridic,  economic  şi  tehnic  al  terenului  sunt  cele  prevăzute  în 
Certificatul de Urbanism, care reprezintă Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.2.  (1)În  vederea  realizării  obiectivului  prevăzut  la  art.1,  aprobă  elaborarea  studiului  de 
fezabilitate.

(2) Sumele necesare elaborării acestei documentaţii se asigură din bugetul local.
Art. 3. Prezenta  hotărâre va fi  comunicata prin grija Serviciului  Administraţie Publică Locală: 

Prefecturii Prahova, Compartimentului API şi Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului 
Breaza.
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Adriana Oproiu              Elena Moldoveanu
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