
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor în suprafaţă de L1=941 mp, respectiv 

L2=1464 mp, proprietatea orasului Breaza,  pentru realizarea unor lucrari de interes public

Având în vedere expunerea de motive nr.9373/22.07.2011 formulată de dl. Ferastraeru Nicolae, 
Primarul oraşului Breaza;

Ţinând seama de :
- raportul de specialitate nr.9374/22.07.2011 întocmit de reprezentantii Biroului Agricol-Cadastru 

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. 9375/22.07.2011 al secretarului orasului Breaza;

În conformitate cu prevederile art.4  si art.5 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietate 
publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

În temeiul prevederilor 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 oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre

Art.1.  Aprobă  inventarierea  distinctă  în  domeniul  privat  al  oraşului  Breaza  a  terenului  în 
suprafaţă  de   941  mp,  situat  în  oraşul  Breaza,  Pct.Chemp  Lunca  Cornului,  T  35,  P  3097  prin 
introducerea pozitiei 19^7 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Breaza, 
Anexa la HCL nr.89/30.09.2010, după cum urmează:
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Art.2.  Aprobă  inventarierea  distinctă  în  domeniul  privat  al  orasului  Breaza  a  terenului  în 
suprafaţă  de   1464  mp,  situat  în  oraşul  Breaza,  Pct.Chemp  Lunca  Cornului,  T  35,  P  3097  prin 
introducerea poziţiei 19^8 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Breaza, 
Anexa la HCL nr.89/30.09.2010, după cum urmează:
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Art.3. (1) Aprobă atribuirea in folosinta gratuita a terenurilor în suprafaţă de 941 mp,  respectiv 
1464 mp, situate în Breaza, Pct.Chemp Lunca Cornului,  T 35, P 3097 - neproductive, proprietate 
privată  a  oraşului  Breaza,   către  SC Elsid  SA cu  sediul  în  Titu,  str.Unirii,  nr.5,  jud.Dâmboviţa,  
licenţiată  în  condiţiile  legii  pentru  producerea  de  energie  electrica,   in  vederea  realizării  unor 
amenajări adiacente, constând în post trafo şi distribuitor (aducţiune), în cadrul proiectului de interes 
public, amenajare hidroenergetică pe râul Prahova.

(2) Terenurile sunt  identificate în Planurile de amplasament, Anexa 1  la prezenta hotărâre. 
Art.4. Atribuirea se face pe toată durata executarii lucrărilor şi până la finalizarea acestora, iar 

exercitarea  dreptului  de  uz  se  va  realiza  în  condiţiile  stabilite  prin  convenţia  dintre  parţi,  cu 
respectarea prevederilor legale în materie. Oraşul Breaza îşi păstrează dreptul de a amplasa panouri 
publice de afişaj pe terenurile atribuite în folosinţă SC Elsid SA.

Art.5. Se imputerniceste Primarul orasului Breaza sa semneze conventia pentru reglementarea 
dreptului de folosinta asupra terenului  atribuit in conditiile stabilite prin hotararea Consiliului Local.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Prefecturii Prahova, Oficiului Agricol si de Cadastru, Biroului UAT si SC Elsid SA.

Presedinte de şedinta:                                                                     Contrasemnează:
Consilier local,                                                                                       Secretar oras,
Oproiu Adriana               Elena Moldoveanu
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