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      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
 

HOTARARE
Pentru modificarea si completarea HCL nr. 117/13.12.2007 privind inchirierea unor 
suprafete de teren, proprietate privata a orasului Breaza
 
Având în vedere expunerea de motive nr.50060/16.04.2008 formulată de dl. 
Tatulescu Marin, consilier local din care rezulta modificarea HCL nr. 
117/13.12.2007 privind inchirierea unor suprafete de teren, proprietate 
privata a orasului Breaza ;
Tinand seama de:
-          raportul de specialitate nr.6351/23.04.2008 intocmit de reprezentantul 
Biroului Agricol si cadastru din cadrul Primariei orasului Breaza
-          raportul Comisiei pentru prognoza… buget finante, administrarea 
domeniului  public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al 
orasului Breaza;
     - avizul nr.6352/23.04.2008 al secretarului orasului Breaza;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (5) lit.”b” raportat la alin. (2) lit. “c”  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.I HCL nr. 117/13.12.2007 privind inchirierea unor suprafete de teren, 
proprietate privata a orasului Breaza se modifica si completeaza , dupa cum 
urmeaza:
1.La art. 1 se introduce un nou alineat, alin. (2) care va avea urmatorul 
cuprins:
“(2). Suprafetele prevazute in anexa pot fi modificate in functie de rezultatul 
masuratorilor, urmand ca situatia finala sa fie prezentata consiliului local.”
2.Art.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

file:///C|/hotarari%202008/hot31.htm (1 of 3) [07.05.2012 10:05:07 AM]



ROMANIA

“Art.3. Pretul de inchiriere pentru terenuri categoria curti constructii este de 
0,2 lei/mp/an, iar pentru celelalte categorii este cel aprobat prin HCL nr. 
10/2008, dupa cum urmeaza:
 

CATEGORIE PRET –lei/ha
Fanete in extravilan calitatea I 40
Fanete in extravilan calitatea a II-a 30
Fanete in extravilan calitatea a III-a 27
Fanete in intravilan calitatea I 107
Fanete in intravilan calitatea a II-a 101
Fanete in livezi extravilan 75
Fanete in livezi intravilan 107
Arabil in extravilan 101
Arabil in intravilan 117
 
Art.II Pe data adoptarii prezentei se revoca Anexa 2- “Chirii pentru terenuri 
aflate in domeniul privat al orasului Breaza” la HCL nr. 117/3.12.2007.
Art.III. Cele reglementate prin prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 
01.05.2008, contractele deja incheiate fiind modificate in acest sens. 
Art.IV. Prezenta hotarare va fi comunicata de Serviciul Administratie Publica 
Locala Prefecturii, Biroului agricol si cadastru si Serviciului Financiar 
Contabil .
 
    Preşedinte de Şedinta                                                                    
Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                         Secretar,
 
       Constantin Neagoe                                                                     Elena 
Moldoveanu
 
 
Breaza, 30 aprilie 2008
Nr.31                                                                                          
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