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      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
Privind stabilirea unor chirii pentru terenuri folosite cu destinatia de curte, 

aflate in domeniul privat al orasului Breaza
Avand in vedere expunerea de motive nr. 14722/30.09.2008 formulata de dl. 
Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza prin care propune stabilirea unor 
chirii pentru terenuri folosite cu destinatia de curte aflate in proprietatea privata a 
orasului Breaza ;
Tinand seama de :

-         raportul de specialitate nr. 15708/16.10.2008 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. 16148/24.10.2008 al secretarului orasului Breaza;

În conformitate cu prevederile art.4 si art.5 alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. “b” ,  raportat la  alin. 2 lit “c” şi  
art.115 alin. (1) lit. b coroborat cu art.45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala republicata, modificata si completata ;
 
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare: 
 
Art. 1. Aproba chiriile pentru terenurile folosite cu destinatia curte aflate in 
domeniul privat al orasului Breaza,  aferente locuintelor cumparate de fostii 
chiriasi, sau dupa caz, restituite proprietarilor, dupa cum urmeaza:  

Zona A: 0,10 lei/mp/luna;
Zona B: 0,075 lei/ mp/luna;
Zona C: 0,05 lei/mp/luna;
Zona D: 0,03 lei/mp/luna.

 Art.2. La data adoptarii prezentei se revoca orice alte prevederi contrare existente 
in hotarari ale Consiliului Local Breaza. 
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Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie 
Publica Locala Prefecturii Prahova si Serviciului financiar contabil din cadrul 
Primariei Breaza. 
Preşedinte de Şedinta                                                                    Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                       Secretar,
 Madalina Anton                                                                             Elena 
Moldoveanu
Breaza, 30 octombrie 2008
Nr. 92
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