ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE

privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 47 mp, proprietate privata a
orasului Breaza, pentru realizarea unor lucrari de interes public
Având în vedere expunerea de motive nr.16929/26.11.2009, formulata de dl.Ferastraeru
Nicolae, Primarul orasului Breaza;
Tinand seama de:
− raportul de specialitate nr.16930/26.11.2009 intocmit de reprezentanta Biroul agricol si cadastru
din cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si privat comert
si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.16931/26.11.2009, al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu:
- prev.art.16 alin.(1) si (2) lit.”a” si „b”, alin.(4) si (5) din Legea nr.13/2007 privind
energia electrica;
- prev.art.4 si 5 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia;
In temeiul art.36, alin. (1), 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 inventarierea in domeniul privat al orasului Breaza a terenului in suprafata de
348 mp, situat in orasul Breaza, Pct.Frasinet, T 49, P 3941/1, prin introducerea pozitiei 29¹ in
Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Breaza, Anexa la HCL nr.40/2009, dupa
cum urmeaza:
Nr.
crt

29¹

Cod
clasifi
care
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bunului

Elemente de
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(suprafata/
bucata)

Teren
Pct.Frasinet

348 mp
T 49
P 3941/1

Anul
dobandirii
sau dupa
caz al darii
in folosinta
1985

Situatia
juridica

Observatii

Proprietate
privata a
orasului
Breaza,
conform
lucrarii de
cadastru din
anul 1985

Art.2. (1) Aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 47 mp, din
suprafata totala de 348, situat in Pct.Frasinet, T 49, P 3941/1, proprietate privata a orasului Breaza,
catre SC Elsid SA cu sediul in Titu, str.Unirii, nr.5, jud.Dambovita, licentiata in conditiile legii pentru
producerea de energie electrica, pentru realizarea racordului electric subteran al capacitatii
hidroenergetice, la sistemul energetic national.
(2) Terenul este identificat in Planul de amplasament, Anexa la prezenta hotarare.

Art.2.Atribuirea se face pe toata durata functionarii obiectivului, iar exercitarea dreptului de uz
se va realiza in conditiile stabilite prin conventia dintre parti, cu respectarea prevederilor legale in
materie.
Art.3 Se imputerniceste Primarul orasului Breaza sa stabileasca conditiile si sa semneze
contractul de superficie.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală,
Prefecturii Prahova, Biroului Agricol si de Cadastru, Biroului UATPM si SC Elsid SA.
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