
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind inventarierea in domeniul privat al orasului Breaza a terenului in suprafata totala de 250 mp, 

situat in intravilanul orasului Breaza, str. Ocinei, nr. 2 bis , jud. Prahova

Avand  in  vedere  expunerea  de  motive  nr.11.589/17.08.2009,  formulata  de  dl.  Ferastraeru  Nicolae, 
Primarul orasului Breaza;
         Tinand seama de :
- raportul de specialitate comun nr.11.739/20.08.2009, intocmit de reprezentantii Biroului Agricol si  Birou 

UATPM din cadrul Primariei Breaza;
- raportul de specialitate nr.11.696/18.08.2009, intocmit de reprezentantul Serviciul Financiar –Contabil, din 

cadrul Primariei orasului Breaza;
- avizul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si privat comert 
si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza 
- avizul nr.11.813/21.08.2009 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. (2)  , lit.c , 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 inventarierea in domeniul privat al orasului Breaza a terenului in suprafata totala de 
250 mp, situat in intravilanul orasului Breaza, str. Ocinei, nr. 2 bis, jud. Prahova; 
            Art.2.(1)Bunul imobil prevazut la art.1. se inventariaza la cap. I  din   „Inventarul bunurilor care 
alcatuiesc domeniul privat al orasului Breaza”, Anexa  la  HCL nr. 40/2009 privind  aprobarea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Breaza, prin introducerea unei noi pozitii, dupa pozitia  85, 
dupa cum urmeaza:
               Pozitia 85 ¹:

Nr. 
Crt.

Cod 
clasifi
care

Cod 
inventar

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare
(suprafata/ 

bucata)

Anul 
dobandirii 

sau dupa caz 
al darii in 
folosinta

Valoare 
de 

inventar

Situatia 
juridica

Observatii

85 ¹ Ocinei, nr. 2 
bis

250 mp – 
Intravilan

 

1990 Proprietate 
privata a 
orasului 
Breaza, 

Amplasament 
concesionat in 

baza Contractului 
de concesiune 

nr.356/11/01/2001
   (2)Terenul este identificat in planul de situatie, Anexa la prezenta.

               Art.3. Pe data adoptarii prezentei se completeaza corespunzator  „Inventarul bunurilor care alcatuiesc 
domeniul privat al orasului Breaza”,  capitolul I , aprobat prin  HCL nr. 40/2009 privind  aprobarea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Breaza. 

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

Presedinte de Sedinta                                                                                   Contrasemneaza:
         Consilier,                                                                                                     Secretar,
Catalin Bercaroiu                                                                                                     Elena Moldoveanu
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