
ROMANIA

ROMANIA                                                                             
      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
 
 

HOTARARE
Pentru modificarea si completarea HCL nr. 97/30.11.2006 privind 

reglementarea modului de amplasare a bannerelor si a panourilor publicitare 
pe domeniul public sau privat al orasului Breaza, modificata si completata

 

Având în vedere expunerea de motive nr.17170/11.11.2008 formulată de dl. 
Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza prin care se propune modificarea 
HCL nr. 97/2006;
 Luand act de :
-          raportul de specialitate nr.17393/17.11.2008, intocmit de dna.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. 17675/21.11.2008 al secretarului orasului Breaza;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”c”, raportat la alin.(2), lit.”b” si art.115 
alin.(1), lit.”b” coroborat cu art. 45, alin. (2), lit.”c” din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, modificată şi completată ;
 
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare: 
 
Art.I. HCL nr. 97/30.11.2006 privind reglementarea modului de amplasare a 
bannerelor si a panourilor publicitare pe domeniul public sau privat al orasului 
Breaza, modificata si completata, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1.     Alin. 4 al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4). Incepand cu anul 2009, chiria aplicabila contractelor noi incheiate, 
pentru folosirea terenului se stabileste diferentiat, in functie de zona din 
cadrul localitatii, dupa cum urmeaza:
- pentru zona A si pentru terenurile proprietatea orasului Breaza situate in 
zona aferenta DN1 - 456 lei/mp/an ;
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-         pentru zona B-200 lei/mp/an;
-         pentru zona C-114 lei/mp/an

pentru zona D-114 lei/mp/an.
2.     Dupa alin 4 se introduce un nou alineat, alin. 4^1, cu urmatorul 
cuprins:

“4^1. Chiria se va indexa anual cu indicele de inflatie.”
3.     Alineatul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) Chiria se poate modifica prin hotarare a Consiliului Local Breaza.”
4.     Alinetul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(6) Se interzice amplasarea bannerelor si a panoriulor publicitare in zona de 
interes a institutiilor publice precum si in zona centrala de la Oficiul Postal Breaza 
pana la Colegiul Militar Dimitrie Cantemir Breaza”.
Art.II.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, Institutiei Prefectului Prahova si Serviciului financiar-contabil din 
cadrul Primariei orasului Breaza.
    
Preşedinte de Şedinta                                                                                      
                     Contrasemnează:                                                
     Consilier,                                                                                Secretar,
 
Madalina Anton                                                                   Elena Moldoveanu

 
Breaza, 27 noiembrie 2008
Nr.100
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