
ROMANIA                                                                                                             
      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind schimbarea amplasamentului terenului închiriat prin licitaţie publică, în baza HCL nr. 

112/29.10.2009, pentru motive care vizează interesul public local   
Având în vedere expunerea de motive nr.9843/03.08.2011 formulată de dl. Ferăstrăeru Nicolae, 

Primarul oraşului Breaza ;
Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr. 9844/03.08.2011 intocmit de dl. Comărniceanu Ion, reprezentantul 

Biroului UAT; 
-  raportul  de specialitate  nr.  9845/03.08.2011 intocmit  de dna Dabija  Petruţa,  reprezentanta 

Biroului agricol; 
  -  raportul  Comisiei  pentru  prognoză…buget,finanţe,  administrarea  domeniului  public şi 
privat, comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
              -raportul Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Breaza;

-avizul nr.9846/03.08.2011 al secretarului orasului Breaza;
Luând în considerare contractul de închiriere nr.2302/24.02.2010 încheiat între oraşul
Breaza prin Primar şi SC AVEO&DCOM prin reprezentant legal;
În temeiul  art. 36  alin. (2), lit.”c” si art.115, alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45, alin. (3) din 

Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, modificată şi completată;

Consiliul  Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1.Aprobă schimbarea amplasamentului terenului proprietate publică a oraşului Breaza, în 
suprafaţă  de 12  mp,  închiriat  în  condiţiile  legii,  conform  contractului  de  închiriere  nr. 
2302/24.02.2010  pentru  amplasarea  unui  obiect  de  mobilier  urban  (pupitru  închis  în  vederea 
comercializării obiectelor promoţionale, obiectelor de artizanat şi suveniruri), pe motive care vizează 
interesul public local.

Art.2. Aprobă reamplasarea obiectivului pe terenul în suprafaţă de 12 mp, proprietate privată a 
oraşului Breaza, situat în oraşul Breaza, str. Republicii, nr.33, bl. N5, identificat in Planul de situaţie 
care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu  data  adoptării  prezentei  se  revocă  Anexa  la  HCL  nr.  112/29.10.2009  privind 
închirierea prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 12 mp proprietate publică a 
oraşului Breaza, situat în Breaza, str. Republicii, f.n., jud. Prahova.

Art.4.Prezenta  hotarare va fi  comunicata  prin grija  Serviciului  administratie  publica locala: 
Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar- Contabil, Biroului UAT, Biroului agricol şi cadastru şi SC 
AVEO&D COM SRL .
                 Preşedinte de Şedinta                                                      Contrasemnează:
                      Consilier,                                                                                Secretar,

                Gheorghe Pântea                                                                   Elena Moldoveanu
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