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HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin atribuire directă a bunurilor din aria de delegare care fac parte din 

infrastructura tehnico – edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflată în 
patrimoniul public şi privat al oraşului Breaza, către operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare S.C. Hidro Prahova S.A.
 
 
Având în vedere:
-          Expunerea de motive nr.7672/23.05.2008 a Primarului orasului Breaza, privind concesionarea prin 
atribuire directă a bunurilor din aria de delegare care fac parte din infrastructura tehnico – edilitară 
aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflată în patrimoniul public şi privat al oraşului 
Breaza, către operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare S.C. Hidro Prahova S.
A.;

-         Raportul de specialitate nr.7764/24.05.2008 a reprezentantului Biroului UIAPATPM;
-    avizul nr.7765/24.05.2008 al secretarului orasului Breaza;
- Prevederile art. 10 alin. (4), art. 25 alin. (2) şi art. 311 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 211 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14, precum şi ale art. 45 alin. 3 din Legea 
nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

Consiliul Local Breaza adoptă prezenta hotărâre:
 
Art. 1. (1) Se aprobă concesionarea prin atribuire directă a bunurilor din Aria de delegare care fac parte 
din infrastructura tehnico – edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflată în 
patrimoniul public şi privat al oraşului Breaza, către operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare S.C. Hidro Prahova S.A. 
            (2) Lista acestor bunuri este  cuprinsă în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2. Se aprobă Contractul – cadru de Delegare de gestiune pentru serviciul de alimentare cu apă 
şi de canalizare, cuprins in anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei 
- Prahova”, al cărei membru este oraşul Breaza, să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul 
său legal, în numele şi pe seama oraşului Breaza.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: Prefecturii 
Prahova,  Biroului UIAPATPM, Oficiului de Integrare si Serviciului Financiar-Contabil.
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                                                                          
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CONTRASEMNEAZĂ
Consilier,                                                                                                                                                         Secretar,
Daniel Neagoe                                                                                                  Elena Moldoveanu
 
Breaza, 29 mai 2008
Nr.46
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