
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1013 mp, proprietatea orasului 

Breaza,  pentru realizarea unor lucrari de interes public

Avand in vedere expunerea de motive nr.3838/18.03.2010 formulata de dl. Ferastraeru Nicolae, Primarul 
orasului Breaza;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.3839/18.03.2010 intocmit de reprezentantii Biroului Agricol-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. 3840/18.03.2010 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prevederile art.4  si art.5 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietate publica si 
regimul juridic al acesteia, 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 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1.  Aproba inventarierea distincta in domeniul privat al orasului Breaza a terenului in suprafata de 
1013 mp, situat in orasul Breaza, Pct.Prund, T33, P 2993 prin introducerea pozitiei 19ˆ4 in Inventarul bunurilor 
care apartin domeniului privat al orasului Breaza, Anexa la HCL nr.40/2009, dupa cum urmeaza:
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neproductiv

1985

Art.2. (1) Aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1013 mp,  situat in Breaza, 
Pct.Prund, T 33, P 2993 - neproductiv, 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 
amenajare centrala hidroenergetica de mica putere (CHEMP) de pe raul Prahova.

(2) Terenul este identificat in Planul de amplasament, Anexa la prezenta hotarare.
Art.3.(1) 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. 
(2)  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.4. Se imputerniceste Primarul orasului Breaza sa semneze conventia pentru reglementarea 

dreptului de folosinta asupra terenului  atribuit in conditiile stabilite prin hotararea Consiliului Local.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 

Prefecturii Prahova, Oficiului Agricol si de Cadastru, Biroului UATPM si SC Elsid SA.

Presedinte de Sedinta                                                                      Contrasemneaza:
  Viceprimar,                                                                                                      Secretar oras,
Dragan Niculai             Moldoveanu Elena 
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