
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
pentru modificarea HCL nr.133/26.11.2009 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
în suprafata de 47 mp, proprietate privată a oraşului Breaza,  pentru realizarea unor lucrari 

de interes public

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.3968/25.03.2011,  formulata  de  dl.Ferăstrăeru 
Nicolae, Primarul oraşului Breaza;

Ţinând seama de: 
− raportul de specialitate nr.3969/25.03.2011 intocmit de reprezentanta Biroul Agricol şi Cadastru 

din cadrul Primariei oraşului Breaza;
-  raportul  Comisiei  pentru  prognoză…buget  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat 
comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;  
- avizul nr.3970/25.03.2011, al secretarului oraşului Breaza;

În conformitate cu:
- prev.art.4 si 5 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia;
În 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  administraţia  publică  locală,  republicată,  modificată  şi 
completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre

Art.I. HCL nr.133/26.11.2009 privind  atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă 
de 47 mp,  proprietate privată a oraşului Breaza, pentru realizarea unor lucrări de interes pubic se 
modifică după cum urmează:

1. Art. 1 din HCL nr.133/26.11.2009 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.1.(1) Aprobă inventarierea în domeniul privat al oraşului Breaza a terenului în suprafaţă 

de 258 mp, situat în oraşul Breaza, Pct.Frasinet, T 49, P 3941/1, poziţia 146 din Inventarul bunurilor 
care  aparţin  domeniului  privat  al  oraşului  Breaza,  Anexă  la  HCL nr.89/30.09.2010,  după  cum 
urmează:
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146 Teren 
Pct.Frasinet

258 mp
T 49

P 3941/1

1985 Proprietate 
privata a 
orasului 
Breaza, 
conform 

lucrarii de 
cadastru din 
anul 1985

(2) Terenul se identifică, conform Anexei I la prezenta hotărâre.”



2.  Se  revocă  Planul  de  amplasament  Anexă  la  HCL nr.133/26.11.2009,  fiind  înlocuit  cu 
Planul de amplasament şi delimitare al imobilului care reprezintă Anexa II la prezenta hotărâre. 

Art.II.   Cu data adoptării  prezentei se modifică poziţia 146 din Inventarul  bunurilor care 
aparţin domeniului privat al oraşului Breaza, Anexa la HCL nr.89/30.09.2010, în sensul precizării 
suprafeţei de 258 mp faţă de 348 mp.

Art.III. Celelalte dispoziţii din HCL nr.133/26.11.2009 rămân nemodificate.
Art.IV. Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  prin  grija  Serviciului  Administraţie  Publică 

Locală, Prefecturii Prahova, Biroului Agricol şi de Cadastru şi SC Elsid SA.

Preşedinte de Şedinţă:                                                                        Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                                              Secretar oraş,
Nică Justinian-Feodor               Moldoveanu Elena 
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