
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind punerea la dispozitia Companiei Nationale de Investitii SA a terenului in 

suprafata de 3.300 mp pe toata durata de executie a obiectivului de investitie 
„Sala de sport”

Avand in vedere expunerea de motive nr.14900/21.10.2009 formulata de dl. Ferastraeru 
Nicolae, Primarul orasului Breaza ;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate  nr.15098/23.10.2009, intocmit reprezentantul Biroului UATPM din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului ;
- raportul  de specialitate  nr.15124/23.10.2009, intocmit de dna.Sichim Elena Sef Serviciu 

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.15125/23.10.2009, intocmit Secretarul orasului Breaza ;

In conformitate cu prevederile:
- art.  8  din  OG  nr.25/2001  privind  infiintarea  Companiei  Nationale  de  Investitii  SA, 

modificata si completata;
In temeiul prevederilor art.36 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.(1) Aproba punerea la dispozitia Companiei Nationale de Investitii a terenului in 
suprafata  de  3.300  mp,  situat  in  Breaza,  Str.Ocinei,  f.n.,  jud.Prahova,  pe  toata  durata  de 
executie  a  obiectivului  de  investitie  „  Sala  de  sport”,  prezentat  in  Anexa  1  ce  face  parte 
integranta din prezenta hotarare.

Art.2.  Se  aproba  alocarea  din  bugetul  local  al  orasului  Breaza  a  sumelor  necesare 
pentru executarea lucrarilor privind utilitatile aferente constructiei situate pe amplasamentul 
mentionat la art.1.

Art.3  Se  imputerniceste  Primarul  orasului  Breaza,  sa  semneze  protocolul  pentru 
transmiterea terenului destinat construirii „ Salii de sport”.

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

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