ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
oraşului Breaza, anexă la HCL nr. 101/25.08.2011
Având în vedere expunerea de motive nr.15562/08.12.2011 formulată de dl. Ferastraeru
Nicolae, Primarul oraşului Breaza;
Ţinând seama de :
- raportul de specialitate nr.15563/08.12.2011 întocmit de reprezentantii Biroului Agricol-Cadastru
din cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
- avizul nr. 15564/08.12.2011 al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile art.4 si art.5 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietate
publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”si 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.I. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Breaza, Anexa la HCL
nr.101/25.08.2011, se modifică şi completează, după cum urmează:
1. Poziţia nr. 78 se modifică şi completează şi va avea următorul cuprins:
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775 mp, I
Evidenţă
T 33
1968
funciară
7123
P 1242 şi
1246
1968
C1 Supr.
constr=44
mp
2. Terenul şi construcţia C1 inventariate se identifică conform Planului de situaţie Anexă la prezenta.
Art.II Celelalte prevederi cuprinse în Anexa la HCL nr. 101/25.08.2011 rămân nemodificate.
Art.III.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Prefecturii
Prahova, Oficiului Agricol si de Cadastru, Serviciului financiar-contabil.
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Situatia
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Presedinte de şedinta:
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Contrasemnează:
Secretar oras,
Moldoveanu Elena

