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HOTARARE
pentru  revocarea HCL nr. 62/2006 privind aprobarea listei spaţiilor 

proprietate privată a oraşului Breaza cu destinaţia de cabinete medicale, 
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 

care urmează a fi vândute potrivit dispoziţiilor  OUG nr. 110/2005, aprobată, 
modificată şi completată de Legea nr. 236/2006

 
Avand in vedere expunerea nr.18228/03.12.2008 formulata de dl. Ferastraeru 
Nicolae, Primarul orasului Breaza prin care se propune revocarea HCL nr. 62/2006 
privind aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a oraşului Breaza cu destinaţia 
de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 
actului medical care urmează a fi vândute potrivit dispoziţiilor  OUG nr. 110/2005, 
aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 236/2006; 
Tinand seama de: 

•        raportul nr. 18691/12.12.2008 intocmit de dna Monica Voicu, consilier 
juridic in cadrul Primariei orasului Breaza;
•        raportul Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local Breaza;
•        avizul nr. 18728/12.12.2008 al secretarului orasului Breaza;

In temeiul art.36 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (1) 
din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata, modificata si 
completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
 

Art.1. Aproba revocarea HCL nr. 62/2006 privind aprobarea listei spaţiilor 
proprietate privată a oraşului Breaza cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical care urmează a fi 
vândute potrivit dispoziţiilor  OUG nr. 110/2005, aprobată, modificată şi 
completată de Legea nr. 236/2006.
Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie 
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Publica Locala : Prefecturii Prahova si Biroului Urbanism din cadrul Primariei 
orasului Breaza. 
Presedinte de sedinta:                                                                      
Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                              Secretar,
       Ioana Anghel                                                                       Elena Moldoveanu
 
Breaza, 18 decembrie 2008                                                              
Nr. 116
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