
ROMANIA                                                                                                             
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  aprobarea încheierii unui contract de paşunat pentru terenul izlaz din Pct.Caraiman cu 

crescătorii de animale din zonă  

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.61/18.04.2011  formulată  de  membrii  Comisiei  pentru 
Agricultura din cadrul Consiliului Local Breaza;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr. 5185/19.04.2011, intocmit de reprezentantul Biroului Agricol-

Cadastru din cadrul Primariei orasului Breaza; 
- raportul de specialitate nr.5186/19.04.2011, întocmit de dna.Sichim Elena, Şef Serviciu Financiar-

Contabil;

- raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului public 
si privat, comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 

- raportul Comisiei pentru agricultura din cadrul Consiliului Local al orasului 
Breaza; 

- avizul nr.5187/19.04.2011, al secretarului orasului Breaza;
În condiţiile art.1 alin.(3) din HCL nr. 17/25.02.2010 privind organizarea activităţii de 

păşunat şi a transhumanţei, pe teritoriul oraşului Breaza, pentru anul 2010, modificată şi completată prin HCL 
nr.64/2010;

In  conformitate cu:
- Ordinul 226/2003 privind organizarea activitatii  de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel 

national, pe termen mediu si lung, modificată şi completată;
În temeiul  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. Aprobă încheierea unui contract de păşunat pentru terenul izlaz din Pct.Caraiman, cu crescătorii 
de animale individuali din zonă, în condiţiile prevăzute în contractul Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Preţul contractului este stabilit conform art.1 lit.”b”, pct.1 din HCL nr.25/24.02.2011 şi se poate 
modifica anual prin hotărâre a Consiliului Local.

Art.3.Durata contractului este de  5  ani cu posibilitatea prelungirii contractului prin acordul părţilor 
contractante.

Art.4. Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  prin  grija  Serviciului  Administratie  Publica  Locala: 
Prefecturii Prahova, Biroului Agricol-Cadastru şi Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului 
Breaza.
  Presedinte de sedinta,    Contrasemnează,
    Consilier local,                Secretar oraş,
      Niţu Nicolae                                                                 Elena Moldoveanu
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