
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
pentru  obtinerea unui acord de principiu solicitat de Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “Valea Provitei”, necesar realizarii unui proiect public  

Avand  in  vedere  expunerea  de  motive  nr.10878/30.07.2009  formulata  de  dl.  Nicolae 
Ferastraeru, Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate  nr.10879/30.07.2009, intocmit de dl. Comarniceanu Ion,  reprezentantul 
Biroului UATPM;
-  avizul  Comisiei  pentru  prognoza…buget  finante,  administrarea  domeniului  public  si  privat 
comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
- avizul nr.10880/30.07.2009, al secretarului orasului Breaza;

În  temeiul  prevederilor  art.36,  alin.  (2)  lit.  “c”  coroborat  cu  art.115,  alin.  (1)  lit.  “b” 
coroborate 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) Consiliul Local Breaza este de acord, in principiu, cu amplasarea unei statii de 
pompare pe teritoriul orasului Breaza si racordarea acesteia la sistemul de aductiune apa potabila in 
orasul Breaza – sursa Paltinu, precum si pentru tranzitarea terenului proprietatea unitatii 
administrativ-teritoriale cu o conducta, pe lungimea de 153 ml, obiectiv propus in cadrul 
proiectului “Valea Provitei, Vale Europeana. Proiect integrat pentru infiintare infrastructura de 
alimentare cu apa, apa uzata, modernizare infrastructura drum, extinderea retelei de alimentare cu 
energie electrica, imbunatatire servicii de baza si punere in valoare a mostenirii rurale in comunele 
Provita de Sus si Provita de Jos”- Beneficiar:Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Valea 
Provitei” .

(2) Amplasamentul obiectivelor este identificat in planul de delimitare Anexa la prezenta 
hotarare.

Art.2. Acordul de principiu exprimat este valabil cu conditia ca implementarea proiectului 
prevazut la art.1 sa nu afecteze in niciun fel functionarea sistemului de aductiune apa potabila in 
orasul Breaza – sursa Paltinu.

Art.3. Efectuarea lucrarilor aferente amplasarii statiei, racordarii acesteia la sistemul 
proprietate publica a orasului Breaza si tranzitarii terenului proprietatea localitatii, cu o conducta 
pe lungimea de 153 ml, este conditionata de obtinerea tuturor autorizatiilor, avizelor sau 
acordurilor prevazute de actele notmative in vigoare si aducerea terenului afectat la starea initiala, 
pe cheltuiala beneficiarului - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Valea Provitei”.



Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica 
Locala, Prefecturii Prahova,  Biroului UATPM si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Valea 
Provitei”.
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