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HOTARARE
Pentru modificarea si completarea HCL nr. 9/07.02.2003 privind infiintarea unui 

cimitir orasenesc
 

Având în vedere expunerea de motive nr.2059/11.02.2008 formulată de dl. George 
Maracineanu, Primarul orasului Breaza;
Tinand seama de :
-          raportul de specialitate nr. 2138/11.02.2008 intocmit de dl. Comarniceanu Ion, 
reprezentantul Biroului UIAPATPM;
-          raportul de specialitate nr. 2127/11.02.2008 intocmit de dna Dabija Petruta, 
reprezentantul Oficiului Agricol si cadastru;
-          raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si 
privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
-          avizul nr. 2139/11.02.2008 al secretarului orasului Breaza;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. “c”  si art.115 alin. (1) lit. “b”coroborat cu art. 
46, alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
 
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare: 
 
Art.I . HCL nr. 9/07.02.2003 privind infiintarea unui cimitir orasenesc se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza: 
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 “Art.1. Se aproba infiintarea unui cimitir orasenesc pe terenul in suprafata de 11589 mp, 
situat in Breaza, cartier Valea Tarsei, pct. Borungoci, identificat conform schitei de plan 
care face parte integranta din prezenta hotarare.” 
2. Dupa art. 1 se introduce un nou articol, art.1^1, cu urmatorul cuprins: 
“Art.1^1. (1) Se inventariaza distinct in domeniul privat al orasului Breaza terenul in 
suprafata de 11589 mp, avand categoria de folosinta pasune, situat in Breaza, Valea 
Tarsei, pct. Borungoci. 
(2) Aproba modificarea pozitiei nr. 30 din Anexa la HCL nr. 57/2007, modificata,  in 
sensul diminuarii suprafetei de 23.100 mp cu suprafata de 11589 mp.”.
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Art.II. Prezenta hotarare va fi comunicata de Serviciul Administratie Publica Locala 
Prefecturii, Biroului UIAPATPM si Serviciului Financiar Contabil
    
Preşedinte de Şedinta                                                                    Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                       Secretar,
 
       Ion Enache                                                                               Elena Moldoveanu
 
Breaza, 14 februarie 2008
Nr. 13
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