ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTĂRÂRE
privind darea în admnistrare a bunurilor în care-şi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza oraşului Breaza, proprietate publică, către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică
Având în vedere expunerea de motive nr.11417/09.09.2011 formulată de dl. Ferăstrăeru Nicolae, Primarul
oraşului Breaza;
Ţinând seama de :
-raportul de specialitate nr. 11972/21.09.2011 întocmit de reprezentanta Serviciului financiar-contabil din
cadrul Primăriei oraşului Breaza;
-raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
-raportul Comisiei pentru prognoză…buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, comerţ şi
servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
-avizul nr.12170/23.09.2011 al secretarului oraşului Breaza;
Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului Prahova nr. R11374dosar IV/A/1 înregistrată la sediul
Primăriei oraşului Breaza sub nr. 11340/07.09.2011;
În conformitate cu:
− art. 112 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
− art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În aplicarea HCL nr. 139/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor exercitării
prerogativelor dreptului de administrare asupra bunurilor proprietatea oraşului Breaza, de către titularii
dreptului de administrare, modificat şi completat;
În temeiul art. 36, alin. (5) lit. “a” raportat la alin. (2), lit.”c” şi 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. Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile (terenuri şi clădiri) în care-şi desfăşoară
activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Breaza, proprietate publică,
către consiliile de administraţie ale următoarelor unităţi de învăţământ cu personalitate juridică:
1.
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza, bunurile prevăzute în Anexa 1;
2.
Şcoala cu clasele I-VIII Breaza de Sus, bunurile prevăzute în Anexa 2;
3.
Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 Breaza „Castelul Fermecat”, bunurile prevăzute în Anexa 3.
Art.2. Darea în administrare se va face pe bază de protocol încheiat între Primarul oraşului, în calitate de
reprezentant al oraşului Breaza şi directorii celor trei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, ca
preşedinţi ai consiliilor de administraţie.
Art.3. Exercitarea dreptului de administrare se va face cu respectarea Regulamentului privind stabilirea
condiţiilor exercitării prerogativelor dreptului de administrare asupra bunurilor proprietatea oraşului
Breaza, de către titularii dreptului de administrare, aprobat prin HCL nr. 139/2009, modificat şi
completat.

Art.4. La data data aprobării prezentei se revocă HCL nr. 19/2005 privind delegarea administrării
terenurilor şi clădirilor în care-şi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat către
consiliile de administraţie.
Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului administraţie publică locală: Prefecturii
Prahova, Serviciului Financiar- Contabil, Biroului UAT şi celor trei unităţi de învăţământ.
Preşedinte de Şedinţă
Consilier,
Adriana Oproiu

Contrasemnează:
Secretar,
Elena Moldoveanu

Breaza, 29 septembrie 2011
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Anexa nr.3 la

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HCL nr. 116/29.09.2011

Datele de identificare ale imobilelor care se transmit in administrarea
Consiliului de administratie al
Gradinitei cu program prelungit nr.6
Castelul Fermecat

Locul unde este situat Unitatea de inimobilul
vatamant

Fdt Liliacului Nr.21

Caracteristici tehnice ale Nr. Inventar
imobilului
domeniul public
Teren aferent
Nr. Incaperi
Sali clasa

Gradinita cu program Imobil gradinita
prelungit nr.6
1.599.262,70 lei
Castelul Fermecat
(nr.sali de clasa 6 plus
dependinte, suprafata
totala a cladirii 980,56
mp.)
Teren in suprafata de
6928,55 mp.
236.147,20 lei

1120

7001

Depozit din prefabricate 1121
60.585,61 lei
Utilitati pompa ptr
centrala termica
939,04 lei

-

Loc de joaca pentru
copii
15.000 lei
Str.30Decembrie

Str.Republicii nr.94

630

Gradinita Gura Beliei Cladire gradinita,
Albinuta
supraf.228 mp., cu teren 1058
aferent 645 mp.
267.010,87 lei
Gradinita cu program
normal nr.1
Cladire gradinita,
supraf.255 mp, cu teren 1060
aferent 1030 mp.
253.481,17 lei
Gradinita Valea Tarsei
Cladire gradinita,
supraf.152 mp. cu teren 1056
aferent 610 mp.
439.581,82 lei

Str.Ocinei

Fantana Gradinita Valea
Tarsei
1092
5.338,82 lei

Str.23 August

Imprejmuire Gradinita
Valea Tarsei
1091
Gradinita Podu-Vadu- gard zid 5.237
lui
Cladire gradinita, supraf.
125 mp.
1057
19559.46 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

Datele de identificare ale imobilelor
care se transmit in administrarea
Consiliului de administratie al
Sc cu clasele I-VIII Breaza de Sus

Anexa nr.2 la
HCL nr. 116/29.09.2011

Locul unde este situat Unitatea de inimobilul
vatamant

Caracteristici tehnice ale Nr. Inventar
imobilului.
domeniul public
Teren aferent
Nr.incaperi
Sali clasa

Str.Republicii nr.214 Scoala cu clasele IVIII Breaza de Sus

Cladire scoala,
1052
supraf.646 mp.
Val.contabila 202.340,88
lei
-teren sport scoala
aprox.744 mp.
Imprejmuire gard beton
Sc Breaza de Sus
Val.contabila
22.531,34 lei

1083

Imprejmuire gard beton
Sc Breaza de Sus
Val.contabila
17.242,75 lei

1084

Fantana Sc.Breaza de Sus Val.contabila 0,12
Gradinita Breaza de
Sus si atelier scoala

DN 1
Scoala cu clasele IVIII Nistoresti

Cladire gradinita si
atelier in suprafat de 182 1146
mp.Val.contabila
73.958,95 lei
-teren sport gradinita
aprox.340 mp.
Cladire scoala in suprafat
de 420 mp. cu teren
1055
aferent 2323 mp.
600.312,89 lei
Imprejmuire gard metalic
Sc Nistoresti
1093
80 ml. 69.173,80 lei
Fantana Sc.Nistoresti 2
buc.
Val.contabila 0,30 lei

Cladire gradinita
Gradinita in cladire (2 sali de clasa, holuri,
va fi dat la receptia
Complex Social
casa scarii, sala de sport finala
Cultural Fil.Nistoresti parchetata, 7 grupuri
sanitare)
181.476,18 lei
-incalzire centrala
68.930,67 lei

-amenajare cladire
76.423,70 lei
-fantana 8.887,50 lei
-inlocuit tamplarie
27.504,31 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

Anexa nr.1la
HCL nr. 116/29.09.2011

Datele de identificare ale imobilelor care se transmit in administrarea
Consiliului de administratie al Liceului Teoretic “Aurel Vlaicu” Breaza
Locul unde este situat
imobilul

Unitatea de invatamant la care Caracteristici tehnice ale
se transmite
imobilului.
Teren aferent
Nr.incaperi
Sali clasa

Nr. Inventar
domeniul public

Str.Republicii nr.94

Liceului Teoretic “Aurel Teren 3505 mp.
Vlaicu” Breaza
Cladire Liceu Scoala
veche
suprafata 802 mp.
Val.contabila
134.240,69 lei

-

Str.Republicii nr.69

1048

Teren 8910 mp.cu sala 7036
de sport si teren de
sport Val.contabila
117.390,13 lei
Cladire Liceu Scoala
noua
suprafata 2700 mp.
Val.contabila
2.875.257,70

1049

Imprejmuire gard din piatra, plasa de sarma si
prefabricate 343 ml.
Val.contabila 1,81 lei

Str.Republicii nr.94

Imprejmuire gard din
plasa de sarma si stalpi din teava 77 ml.
Val.contabila 0,71 lei
Imprejmuire gard din
plasa de sarma si stalpi

Str.Republicii nr.94

din teava 64 ml.
Val.contabila 0,61 lei

-

Imprejmuire gard zid
de piatra cu stalpi
metal. si plasa de sarma
50 ml
Val.contabila 0,63 lei

Str.Republicii nr.94

Imprejmuire gard din
fier
53 ml.
Val.contabila 0,67 lei

-

Str.Republicii nr.94

Str.Ocinei

Scoala cu clasele I-VIII
Valea Tarsei

Cladire scoala,
supraf.606 mp., teren
aferent aprox.1490 mp.
Val.contabila
1112
408.951,45 lei
Teren sport in suprafata
de 930 mp.
Cladire scoala
Val.contabila
325.426,29 lei

Str.Libertatii nr.16

Scoala cu clasele I-VIII
Breaza de Jos

1050
Cladire veche aprox.40
mp., teren aferent 584
mp.
Val. 43.576,26 lei

Cladire fost atelier scoala

Gradinita cu program
normal Breaza de Jos

Constructie WC din zid
Sc.Breaza de Jos

-

1063
Cladire gradinita
aprox.180 mp.
Val.contabila 9.431,31
lei
1059
Cladire constructie Wc
din zid veche,
aprox. 40mp.
Val.contabila
39.586,80 lei
1103

