
ROMANIA         

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 

 

 

HOTARARE 

privind modificarea unor hotarari adoptate de Consiliul Local Breaza 

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1906/16.02.2010, formulată de dl. 

Ferăstrăeru Nicolae, Primarul oraşului Breaza, prin care propune modificarea unor 

hotarari adoptate de Consiliul Local Breaza ; 

Tinand seama  de : 

- raportul de specialitate nr.1907/16.02.2010 intocmit de dna Voicu Monica, 

consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 

- raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul  

si disciplina din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 

- avizul nr. 2069/18.02.2010 al secretarului orasului Breaza; 

In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) si (6) coroborate cu cele ale art.19  

din Legea nr. 13/2007 privind energia electrica, modificata si completata; 

 În temeiul prevederilor art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (1) din 

Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si 

completata; 

 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare: 

 

Art.I. Hotararea Consiliului Local Breaza nr.69/30.07.2009, privind atribuirea in 

folosinta gratuita a unor terenuri, proprietate privata a orasului Breaza, pentru realizarea 

unor lucrari de interes public, modificata si completata prin HCL 99/2009, se modifica 

dupa cum urmeaza: 

1.Art 3 alin (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art.3 alin (2) Se imputerniceste Primarul orasului Breaza sa semneze conventia 

pentru reglementarea dreptului de folosinta asupra terenurilor  atribuite in conditiile 

stabilite prin hotararea Consiliului Local.” 

 Art.II. Hotararea Consiliului Local Breaza nr.132/26 noiembrie 2009, privind 

atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 38 mp , proprietate privata a 

orasului Breaza pentru realizarea unor lucrari de interes public, se modifica dupa cum 

urmeaza: 

1.Art.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Breaza sa semneze conventia pentru 

reglementarea dreptului de folosinta asupra terenurilor  atribuite in conditiile stabilite 

prin hotararea Consiliului Local.” 

Art.III. Hotararea Consiliului Local Breaza nr. 133/26 noiembrie 2009, privind 

atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 47 mp, proprietate privata a 



orasului Breaza, pentru realizarea unor lucrari de interes public, se modifica dupa cum 

urmeaza: 

1.Art3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Breaza sa semneze conventia pentru 

reglementarea dreptului de folosinta asupra terenurilor  atribuite in conditiile stabilite 

prin hotararea Consiliului Local.” 

Art.IV.  Hotararea Consiliului Local Breaza nr. 143/23 decembrie 2009, privind 

atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1672 mp, proprietate privata a 

orasului Breaza, pentru realizarea unor lucrari de interes public, se modifica dupa cum 

urmeaza: 

1.Art4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art.4. Se imputerniceste Primarul orasului Breaza sa semneze conventia pentru 

reglementarea dreptului de folosinta asupra terenurilor  atribuite in conditiile stabilite 

prin hotararea Consiliului Local.” 

Art.V. Pentru terenurile atribuite in folosinta gratuita, se permite SC ELSID SA 

Titu sa-si intabuleze dreptul de folosinta gratuita (uz, servitute, superficie) la Biroul de 

Carte Funciara. 

Art.VI.Celelalte  prevederi ale hotararilor mentionate la art.I, II, III si IV astfel 

cum au mai fost modificate si completate, raman nemodificate. 

Art.VII.Prezenta hotarare va fi comunicata  de catre Servicului Administratie 

Publica Locala: Instituţiei Prefectului Prahova, Primarului si Serviciului Financiar-

Contabil.  

 

Preşedinte de Şedinta                                                                    Contrasemnează: 

Consilier local,                                                                                   Secretar oras, 

 

Coltoiu Constantin                    Moldoveanu Elena  
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