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      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  atribuirea in folosinta gratuita viitoarei Asociatii Nationale a 

“Muzicutistilor” din Romania-Breaza a unui spatiu situat in incinta Casei de 
Cultura “Ion Manolescu ” Breaza 

 
Având în vedere expunerea de motive nr.4280/19.03.2008 formulată de dl. Geoarge 
Maracineanu, Primarul orasului Breaza;
Tinand seama de :

-          raportul de specialitate nr.4429/21.03.2008, intocmit de directorul Casei de 
Cultura “Ion Manolescu” Breaza; 
-          raportul de specialitate nr.4430/21.03.2008, intocmit de dna Voicu Monica, 
consilier juridic in cadrul Primariei Breaza ;
-          raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea 
domeniului public si privat, comert si servicii din cadrul Consiliului Local al 
orasului Breaza; 
-          avizul nr.4431/21.03.2008 al secretarului orasului Breaza;

In  conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica 
si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul  art. 36 alin. (2), lit.”c”, art.124 si art.115, alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45, 
alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
 
Art.1 Aproba atribuirea in folosinta gratuita viitoarei Asociatii Nationale a 
“Muzicutistilor” din Romania-Breaza a unui spatiu in suprafata de 10,24 mp situat in 
incinta Casei de Cultura “Ion Manolescu ” Breaza in vederea functionarii acesteia. Spatiul 
este identificat Anexa  la prezenta.
Art.2. Atribuirea se face pe durata existentei si functionarii asociatiei mentionata la art.1.
Art.3. Contractul de comodat se va incheia cu respectarea disp. Titlului X « Despre 
comodat » din Codul Civil, Primarul orasului Breaza fiind imputernicit sa stabileasca 
conditiile si sa semneze contractul.
Art.4.Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica 
Locala: Prefecturii Prahova, Primarului oras Breaza, Serviciului financiar-contabil, Casei 
de Cultura si Biroului UIAPATPM.
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Preşedinte de Şedinta :                                                                            
     Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                                    Secretar,
      Constantin Neagoe                                                                                       Elena 
Moldoveanu
 
 
Breaza, 27 martie 2008
Nr.25
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