ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTĂRÂRE
privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Breaza a unor terenuri şi aprobarea atribuirii în folosinţă
gratuită a acestora, pentru realizarea unor lucrări de interes public
Având în vedere expunerea de motive nr.11.935/20.09.2011, formulată de dl.Ferăstrăeru Nicolae, Primarul
oraşului Breaza;
Ţinând seama de:
− raportul de specialitate nr.12165/23.09.2011, întocmit de reprezentanta Biroul Agricol
şi Cadastru din cadrul Primariei oraşului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comert şi servicii din
cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
- avizul nr.12166/23.09.2011, al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu:
- prev.art.16 alin.(1) si (2) lit.”a” si „b”, alin.(4) si (5) din Legea nr.13/2007 privind energia electrică;
- prev.art.4 si 5 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În temeiul art.36, alin. (1), alin.(2) lit.”c” şi art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Aprobă inventarierea distinctă în domeniul privat al oraşului Breaza a terenului în suprafaţă de 203 mp,
situat în oraşul Breaza, T 35, P 3097, prin introducerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al
oraşului Breaza, Anexa la HCL nr.101/25.08.2011, după cum urmează:
Cod
clasifi
Nr. care
crt

Cod invent
tar

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare
(suprafaţă/
bucată)

Teren Breaza 203 mp
T 35

Anul
Situaţia jurdobandi
idică
rii sau după
caz al darii
în folosinţă
1987

Observaţii

Conform
lucrarii de
cadastru din
anul 1987

P 3097
Art.2. Aprobă inventarierea distincta în domeniul privat al oraşului Breaza a terenului în suprafaţă de 132 mp,
situat în oraşul Breaza, T 35, P 3097, prin introducerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al
oraşului Breaza, Anexa la HCL nr.101/25.08.2011, după cum urmează:
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Art.3. (1) Aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor în suprafata de 203 mp, respectiv 132 mp, situate
în Breaza, T 35, P 3097, proprietate privată a oraşului Breaza, către SC Elsid SA cu sediul în Titu, str.Unirii, nr.5,
jud.Damboviţa, licenţiată în condiţiile legii pentru producerea de energie electrică, în vederea amplasării stâlpilor de
susţinere a panourilor de avertizare şi delimitare a zonei de protecţie şi siguranţă aferentă capacităţii energetice si a
anexelor acestora.
(2) Terenurile sunt identificate în Planurile de amplasament, Anexa I la prezenta hotărâre.
Art.4.(1) Atribuirea se face pe toată durata funcţionarii obiectivului, iar exercitarea dreptului de uz se va realiza
în condiţiile stabilite prin convenţia dintre parţi, cu respectarea prevederilor legale în materie. Oraşul Breaza îşi
păstrează dreptul de a amplasa panouri publice de afişaj pe terenurile atribuite în folosinţă SC Elsid SA Titu.
(2) Pentru terenul atribuit în folosinţă gratuită, se permite SC ELSID SA Titu să-şi intabuleze dreptul de
folosinţă gratuită (uz, servitute, superficie) la Biroul de Carte Funciara.
Art.5. Se împuterniceşte Primarul oraşului Breaza să semneze convenţia pentru reglementarea dreptului de
folosinţă asupra terenului atribuit în condiţiile stabilite prin hotărârea Consiliului Local.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Prefecturii
Prahova, Oficiului Agricol şi de Cadastru, Biroului UAT şi SC Elsid SA.
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