
ROMANIA                                                                                                             
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  închirierea directă a unei suprafeţe de teren de 400 mp, proprietate privată a oraşului 

Breaza, situată în Breaza, str. Viitorului (lângă Gara Breaza Nord), pentru interes public

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.  7842/20.06.2011  formulată  de  dl.  Ferăstraeru 
Nicolae, Primarul oraşului Breaza;

Ţinand seama de :
- raportul  de specialitate  nr.7888/20.06.2011 întocmit  de dna.Petruţa Dabija,  reprezentanta 
Biroului Agricol-Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Breaza;
- raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, ecologie, protecţia mediului şi 
turism din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.7889/20.06.2011 al secretarului oraşului Breaza;

Luând  în  considerare  contractul  nr.6678/23.05.2011  privind  execuţia  lucrărilor  în  cadrul 
Proiectului „Reabilitare şi modernizare reţele de străzi urbane, oraş Breaza, jud.Prahova”.

În  conformitate cu prevederile art.  5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;

În  temeiul   art.  36,  alin.  (5)  lit.  “b”  raportat  la  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.1. (1) Aprobă închirierea directă catre SC CAST SRL - Băneşti a terenului în suprafaţă de 
400 mp, proprietate privată a oraşului Breaza, situat în Breaza, str.  Viitorului (lângă Gara Breaza 
Nord),  în  vederea  amenajării  unei  organizări  de  şantier,  necesară  executării  lucrărilor  în  cadrul 
Proiectului „Reabilitare şi modernizare reţele de străzi urbane, oraş Breaza, jud.Prahova”.

(2) Terenul este identificat în schiţa de plan Anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. Durata  închirierii  este  de  2  ani,  cu  posibilitatea  prelungirii  prin  acordul  parţilor 

semnatare.
Art.3 Chiria stabilită este în cuantum de 2 lei/mp/an.  
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: 

Prefecturii  Prahova,  Biroului  UAT,  Serviciului  Financiar-Contabil,  Biroului  Agricol-Cadastru  din 
cadrul Primariei oraşului Breaza şi SC CAST SRL - Băneşti.

  Preşedinte de Şedinta                                                              `Contrasemnează:
         Consilier local,                                                                                    Secretar oraş,
           Niţu Nicolae             Elena Moldoveanu
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