ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE

privind transmiterea in exploatare prin

concesionare directi citre operatorul SC
sistemului
de alimentare cu apl in judeful PrahovaHidroPrahova SA a investifiei "Reabilitarea
oraqul Breaza" proiect SAMTID

Av6nd in vedere expunerea nr.4599129.03.2013 formulati de dl. Costin Rdzvan B5ligescu.
Primarul oragului Breaza;

Jin0nd seama de:
raportul nr,4600129.03.2013 intocmit de dl. Savu Constantin, reprezentantul Compartimentului
API;
. raportul nr. 4601129.03.2013 intocmit de dna Sichim Elena, qef Serviciu financiar-contabil;
. raportul Comisiei pentru prognozi...buget finanfe, administrarea domeniului public gi privat
comerf gi servicii din cadrul Consiliului Local al oragului Brcaza;
o avizuf nr. 4602129.03.2013 al secretarului orasului Breaza;
o LuAnd in considerare:
-HCL nr. 4612008 privind concesionarea prin atribuire directl a bunurilor din aria de delegare
care fac parte din infrastructura tehnico - edilitard aferenti serviciului de alimentare cu apd gi de
canalizare, aflati in patrimoniul public Ai privat al oraqului Breaza, cdtre operatorul regional al
serviciului de alimentare cu api gi de canalizare S.C. Hidro Prahova S.A.
-Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apl qi canal nr. I 16i09.07 .2009
in conformitate cu prevederile art.24 alin. (1) lit. "b" gi alin. (2) qi arl.25 alin. (3) teza finalI din
Legea serviciilor comunitare de utilitdli publice nr.5112006, republicatd;
In temeiul art.36 alin. (5) lit. "a" raportat la alin.(2) lit.'"c" gi art. I l5 alin. (l ) lit. "b" coroborat
cu art. 45, alin. 3 din Legea 21512001privind administratia publica locala, republicata, modificatd gi

o

completatf,;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.l.

in exploatare prin concesionare directd citre SC HidroPrahova
SA a investiliei "Reabilitarea sistemului de alimentare cu api, judelul Prahova- oragul Breaza-proiect
SAMTID ", inventariati in domeniului publie al oragului.
Se aprobd transmiterea

Art.Z. Dreptul de exploatare prin concesiune se exercitS pe durata contractului de delegare de
gestiune a serviciului de alimentare cu apd Si canalizare.
Art.3. Predarea-primirea bunului prevdzut la art.l se va realiza prin protocol ?ncheiat intre
pd4i.

Art.4. Prezenta hotdrdre se
contabil, Biroului UAT qi Com

va comunica pentru punerea in aplicare Serviciului financiar-
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