
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind insusirea rapoartelor de evaluare pentru imobilele proprietate privata a orasului Breaza 

in care functioneaza cabinetele medicale

Având în vedere expunerea de motive nr.3185/10.03.2010, formulată de dl. Nicolae Ferastraeru, 
Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de:  
- raportul de specialitate nr.3851/18.03.2010 intocmit de dna.Elena Sichim, Sef  Serviciu Financiar-

Contabil; 
- raportul  Comisiei  pentru  prognoza…buget  finante,  administrarea  domeniului  public  si  privat 

comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.3852/18.03.2010 al secretarului orasului Breaza;
            Luand act de rapoartele de evaluare intocmite pentru imobilele cu destinatia cabinete medicale, 
inregistrate la sediul Primariei orasului Breaza sub nr.2832/03.03.2010 si nr.2833/03.03.2010;

In conformitate cu prev.art.4 alin.(3) din HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spatii cu 
destinatia de cabinete medicale, actualizata;

In temeiul art.36 (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.Consiliul Local Breaza isi insuseste rapoartele de evaluare intocmite de dna.ing.Liliana 
Beldeanu,  evaluator  atestat  ANEVAR,  pentru  imobilele  cu  destinatia  cabinete  medicale,  situate  in 
Breaza,  str.  23  August,  nr.132,  jud.Prahova,  respectiv  str.Florilor,  f.n.,  conform Anexei  1  si  2  la 
prezenta hotarare. 

Art.2.Aproba valoarea anuala a redeventei in cuantum de 6.532 lei/an pentru imobilul situat in 
Breaza, str. 23 August, nr.132, jud.Prahova.

Art.3.(1) Aproba valoarea anuala a redeventei in cuantum de 9.856 lei/an pentru imobilul situat 
in Breaza, str. Florilor, f.n., jud.Prahova.

(2)  Redeventa  aprobata  se  stabileste  in  cote  egale  pentru  cei  doi  titulari  ai  contractelor  de 
concesiune incheiate pentru spatiile din imobilul prevazut la alin.(1).

Art.4. Cele stabilite prin prezenta hotarare, se vor reglementa prin contracte de concesiune, cu 
respectarea dispozitiilor HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete 
medicale.

Art.5.  Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil si medicilor titulari ai contractelor de concesiune. 

Presedinte de sedinta,   Contrasemneaza,
   Viceprimar,                   Secretar oras,
Dragan Niculai              Moldoveanu Elena
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