
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Breaza

Avand in vedere expunerea de motive nr.5859/21.04.2009 formulata de dl.  Ferastraeru Nicolae, 
Primarul orasului Breaza prin care se propune aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
privat al orasului Breaza;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.5860/21.04.2009 intocmit de reprezentantii Biroului Agricol;
- avizul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si privat comert si 

servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza 
- avizul nr.5943/22.04.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietate publica si regimul 
juridic al acesteia

In temeiul prevederilor art. 121, 36 alin. (9) si 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.(1)Aproba  diminuarea  terenului  cu  destinatia  islaz  in  suprafata  totala  de  301,15  ha  cu 
suprafata de 119,01 ha ramanand evidentiat cu destinatia islaz doar terenul in suprafata totala de 182,14 ha, 
conform cap. IV (Pasuni si islazuri) din Anexa la prezenta hotarare.

(2) Acest capitol intra in vigoare dupa validarea Anexei 14 de catre Institutia Prefectului Prahova, 
conform  prevederilor  art.28  alin.  (2)  din  Regulamentul  aprobat  prin  HG  nr.  890/2005,  modificata  si 
completata colaborate cu prevederile Legii nr. 193/2007. 

Art.2  Aproba “Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat  al  orasului  Breaza” conform 
Anexei la prezenta hotarare.

Art.3. Incepand cu data prezentei se revoca HCL nr. 32/30.04.2008 privind aprobarea inventarului 
bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Breaza precum si orice prevederi contrare existente in 
alte hotarari ale Consiliului Local. 

Art.4. Serviciul Administratie Publica Locala va comunica prezenta: Prefecturii Prahova,  Biroului 
Agricol si Serviciului Financiar-Contabil.

Presedinte de Sedinta                                                                                   Contrasemneaza:
         Consilier,                                                                                                  Secretar,
Dan Bartusica                                                                                             Elena Moldoveanu
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