ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind restituirea sumei de 14.772,12 lei Societăţii Cooperativa de Consum Breaza, reprezentând
contravaloare teren cumpărat în baza Legii nr.550/2002 cu contractul de vânzare-cumpărare
nr.17.708/03.12.2003
Având în vedere expunerea de motive nr.8140/24.06.2011 formulată de dl. Ferăstrăeru Nicolae,
Primarul oraşului Breaza;
Ţinând seama de:
- raportul de specialitate nr.8141/24.06.2011, întocmit de Seful Serviciului
Financiar Contabil- dna Sichim Elena;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finanţe…comerţ şi servicii din cadrul
Consiliului Local al oraşului Breaza;
- raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi disciplină din cadrul
Consiliului Local al oraşului Breaza;
-

avizul nr.8142/24.06.2011 al secretarului oraşului Breaza;
Luând act de:

- contractul de vânzare-cumpărare nr.17.708/03.12.2003 încheiat între Consiliul Local
Breaza şi Federal Coop Prahova – Sucursala Consum Coop Breaza;
- Sentinţa civilă nr.504/2005 pronunţată de Judecătoria Câmpina, definitivă şi
irevocabilă;
- Sentinţa civilă nr.686/2004 pronunţată de Tribunalul Prahova, definitivă şi irevocabilă şi investită cu
formulă executorie;
În conformitate cu:
- dispoziţiile Codului civil în materie de efecte ale nulităţii actelor juridice;
În temeiul art.36, alin. alin. “2” lit. “c” si art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.45 alin. (1) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1.Aprobă restituirea sumei de 14.772,12 lei Societăţii Cooperativa de Consum Breaza,
reprezentând contravaloare teren cumpărat în baza Legii nr.550/2002 cu contract de vânzare-cumpărare
nr.17.708/03.12.2003, încheiat între Consiliul Local Breaza şi Federal Coop Prahova – Sucursala Consum
Coop Breaza, care a fost anulat, conform Sentinţei civile nr.504/2005 pronunţată de Judecătoria Câmpina,
definitivă şi irevocabilă.
Art.2.Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Serviciul Financiar – Contabil din cadrul
Primariei oraşului Breaza.
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala:
Prefecturii Prahova şi Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului Breaza.
Presedinte de sedinta,
Contrasemnează,
Consilier local,
Secretar oraş,
Niţu Nicolae
Elena Moldoveanu
Breaza, 30 iunie 2011
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