
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE 
pentru completarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor exercitării 

prerogativelor dreptului de administrare asupra bunurilor proprietatea oraşului 
Breaza, de către titularii dreptului de administrare, Anexă la HCL nr.139/2009

Având în vedere expunerea de motive nr.42/22.03.2011 formulată de  Primarul oraşului 
Breaza, dl.Nicolae Ferăstrăeru şi dl.Ciprian Chiţoi, consilier local;

- raportul  de  specialitate  nr.4036/28.03.2011  a  dnei.Elena  Sichim,  Sef  Serviciu 
Financiar-Contabil 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.4037/28.03.2011 al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, 

modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) şi art.115 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr.  

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art. I. Regulamentul privind stabilirea condiţiilor exercitării prerogativelor dreptului de 
administrare  asupra  bunurilor  proprietatea  oraşului  Breaza,  de  către  titularii  dreptului  de 
administrare, Anexă la HCL nr.139/2009, se completează după cum urmează:

1. La capitolul IV, după pct.14, se introduc două puncte 14¹ şi 15, care vor avea 
următorul cuprins:

  „14¹. Plata sumelor angajate din contractele de achiziţie pentru lucrările prevăzute la 
pct.12, se efectuează prin Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului Breaza.

15. Plata cheltuielilor privind „bunurile şi serviciile” rezultate din funcţionarea imobilelor 
date  în  administrare,  se  va  derula  prin  Serviciul  Financiar-Contabil  din  cadrul  Primăriei 
oraşului Breaza, excepţie făcând plata utilităţilor (apă, gaze, lumină şi salubrizare).”

Art. II. Celelalte prevederi cuprinse în HCL nr.139/2009 ramân nemodificate. 
Art. III. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică 

Locală: Prefecturii Prahova şi Serviciului Financiar-Contabil  din cadrul Primăriei oraşului 
Breaza.

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