
          ROMÂNIA
      JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea de către Consiliul Local Breaza a unor planuri de amplasament şi 

delimitare

Având în vedere expunerea de motive nr.  2559/16.02.2009 formulată de dl.Ferăstrăeru 
Nicolae, Primarul oraşului Breaza;  

Ţinând seama de: 
- raportul  de  specialitate  nr.2697/17.02.2009,  întocmit  de  dna.Dabija  Petruta, 

reprezentant Oficiul Agricol şi Cadastru din cadrul Primăriei Breaza;
- raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, ecologie, protecţia 

mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.2790/19.02.2009 al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile Legii 7/1996 privind cadastrul şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, modificată şi completată coroborate cu cele ale Regulamentului privind conţinutul şi 
modul de întocmire a documentaşiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara aprobate 
prin Ordinul MAI nr. 634/2006;

În temeiul  art.36,  alin.  (9)  si  art.115,  alin.(1),  lit.”b” coroborat  cu art.45,  alin.(1)  din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Consiliul Local Breaza îşi însuşeşte:
a) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare în 

două loturi a terenului în suprafaţă măsurată de 4998 mp si suprafaţă din acte 5000 mp 
având număr cadastral 11874 şi număr carte funciara 8506, identificat în Anexa 1 la 
prezenta hotărâre;

b) Planurile de amplasament şi delimitare a celor două loturi după cum urmează:
1. Lotul 1 în suprafaţă de 2498 mp având număr cadastral 11901, identificat în Anexa 2 

la prezenta hotărâre;
2. Lotul 2 în suprafaţă de 2500 mp cu număr cadastral 11902, identificat in Anexa 3 la 

prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică 

Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Biroului UATPM, Biroul agricol şi cadastru şi SC 
Telefonet SRL Bucureşti.

Preşedinte de şedinţă,               Contrasemnează,
Consilier,            Secretar,

      Anghel Ioana                                                                                     Moldoveanu Elena
    

Breaza, 26 februarie 2009
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