
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind inventarierea in domeniul privat al orasului Breaza, a unui bun imobil – cladire de locuit – 

si aprobarea vanzarii acestuia in conditiile legii

Avand  in  vedere  expunerea  de  motive  nr.12916/16.09.2009  formulata  de  dl.  Ferastraeru  Nicolae, 
Primarul orasului Breaza ;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate  nr.12.960/17.09.2009 intocmit de dna.Monica Voicu, consilier juridic 

in cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului ;
- raportul de specialitate  nr.12937/16.09.2009 intocmit de dna.Soare Elena, reprezentanta 

Serviciului Financiar-Contabil;
- avizul Comisiei pentru prognoza…buget finante , administrarea domeniului public si privat,

comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza ;
- raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul si disciplina din 

cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 

- avizul nr. 13.086/18.09.2009 intocmit Secretarul orasului Breaza ;
In conformitate cu prevederile:
- art. 4 si 5 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, modificata si completata ;
- art.7 alin.(1) din Legea nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie 

construite  din  fondurile  statului  si  din  fondurile  unitatilor  economice  sau  bugetare  de  stat,  republicata, 
modificata si completata;

In  temeiul  prevederilor  art.  36 alin  (5)  lit  “b“  raportat  la  alin.(2)  lit.”c”  si  art  115 alin  (1)  lit  “b“ 
coroborat cu art 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata , modificata 
si completata; 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1  Aproba modificarea si completarea pozitiei 129 “Cladire Ograda” din Inventarul bunurilor care 
apartin domeniului privat al orasului Breaza, Anexa la HCL nr.40/2009, dupa cum urmeaza:
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1068

Cladire de 
locuit
Breaza, 
str.Ograda, 
nr.2

Suprafata construita 
118,11mp
Suprafata utila 107,98 
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Fundatie beton si 
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invelitoare tabla, 
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Teren aferent 525 mp
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Contract de 
inchiriere 

nr.7658/26.05.2009
Duricu Gheorghita 

Art.2  (1)  Aproba  vanzarea  in  conditiile  Legii  nr.85/1992,  republicata,  modificata  si  completata  a 
imobilului – cladire de locuit – prevazuta la art.1, titularului contractului de inchiriere Duricu Gheorghita.

(2)  Bunul  imobil  –  cladire  si  teren  aferent  se  identifica  prin  planul  de  situatie,  Anexa la  prezenta 
hotarare.

Art.3 Vanzarea se va realiza prin SC CONTI TRANZIMOB SA Ploiesti, care are calitatea de societate 
specializata in vanzarea de locuinte, fiind imputernicita sa vanda in numele si pentru orasul Breaza, imobilele cu 
destinatia de locuinte, in conditiile prevazute de legile in vigoare.



Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: Prefecturii 
Prahova, Primarului orasului Breaza, Serviciului Financiar-Contabil si titularului contractului.

Presedinte de Sedinta      Contrasemneaza:
Consilier , Secretar , 
Ciprian Chitoi        Elena Moldoveanu
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