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CONSILIUL LOCAL BREAZA
 

HOTARARE
privind acordul  de principiu pentru cumpararea imobilului- teren si constructii in care 

functioneaza Spitalul de Boli Pulmonare Breaza si aprobarea demararii procedurilor legale 
pentru contractarea unui imprumut 

Având în vedere expunerea de motive nr.4746/27.03.2008, formulată de dl.George Maracineanu, 
Primarul orasului Breaza;
Luand act de: 

-          raportul de specialitate nr.4749/27.03.2008, intocmit de dna Sichim Elena, Sef 
Serviciu financiar-contabil; 
-          raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului 
public si 

privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
-          avizul nr.4758/27.03.2008 al secretarului orasului Breaza;

Tinand seama de HCL nr. 80/2008 privind acordul Consiliului Local in ceea ce priveste 
reabilitarea, modernizarea si extinderea Spitalului de Boli Pulmonare Breaza;
In conformitate cu:
-art.123 alin. (1) teza finala, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, modificata si completata;
 - prevederile art. 61 alin. (1) si (2) din Legea nr. 273/2007 privind finantele publice locale, 
modificata si completata ; 
In temeiul prevederilor  art.36, alin. (6) lit. “a” pct. 1 raportat la alin. (2) lit. “d” si alin.(4) lit. “b” 
raportat la alin. “2” lit. “b”, art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(2) lit. “b” din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata;
 
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

 
Art.1. Aproba in principiu, cumpararea imobilului teren si constructii in care functioneaza 
Spitalul de Boli Pulmonare Breaza si demararea procedurii legale pentru contractarea unui 
imprumut in vederea realizarii acestui obiectiv.
Art.2.Serviciul financiar-contabil se va ocupa de intocmirea dosarului in conditiile legii necesar 
aprobarii contractarii imprumutului.
Art.3. (1) Se constituie o comisie in vederea negocierii pretului si a conditiilor de vanzare cu 
proprietarul imobilului-teren si constructie- in urmatoarea componenta: 
-     Primarul orasului Breaza;

-          reprezentanti ai aparatului propriu de specialitate ai primarului desmenati de catre 
acesta;
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-          reprezentanti ai Spitalului de Boli Pulmonare Breaza;
-          urmatorii consilieri locali: Neagoe Daniel, Bercaroiu Catalin si Opris Serban.

(2) Pretul si conditiile negociate vor fi supuse aprobarii consiliului local. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Servicului Administratie Publica Locala: 
Prefecturii Prahova, Primarului orasului  si Serviciului financiar-contabil.
 
Presedinte de sedinta,                                                                                   Contrasemneaza,
          Consilier,                                                                                                   Secretar,
      Constantin Neagoe                                                                  Elena Moldoveanu
 
Breaza, 27 februarie 2008
Nr.21
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