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HOTARARE

privind vanzarea in conditiile legii a terenului proprietate privata a orasului Breaza, in suprafata 
de 50  mp indiviz din 595 mp cu destinatia curti constructii, aferent imobilului situat in Breaza, 

str.Copenhaga, nr.10, jud.Prahova

 
Având în vedere expunerea de motive nr.7668/23.05.2008, formulată de dl. George Maracineanu, 
Primarul orasului Breaza;
Luand act de: 
-           raportul de specialitate nr.7750/24.05.2008, intocmit de dna.Petruta Dabija, reprezentanta Biroului 
Agricol din cadrul Primariei orasului Breaza;
-           raportul de specialitate nr.7751/24.05.2008, intocmit de dna.Monica Voicu, consilier juridic in cadrul 
Primariei orasului Breaza;
-           raportul de specialitate nr.7752/24.05.2008, intocmit de dna.Elena Sichim Sef Serv.financiar 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.7753/24.05.2008, al secretarului orasului Breaza;
Analizand raportul de evaluare intocmit de evaluator:ing.Liliana Beldeanu, inregistrat la sediul Primariei 
orasului Breaza sub nr.7611/22.05.2008;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin.(5), lit.”b” raportat la alin.(2), lit.”c”, coroborat cu art.123, alin.
(1) teza finala, alin.(3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 
In temeiul prevederilor  art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata;
 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare
 

Art.1. (1) Aproba vanzarea terenului proprietate privata a orasului Breaza in suprafata de 50mp 
indiviz din 595 mp, cu destinatia curti-constructii, aferent imobilului situat in Breaza, str.
Copenhaga, nr.10, jud.Prahova. Terenul este identificat in planul de amplasament Anexa I la 
prezenta hotarare. 
(2) Pretul de vanzare este de 6900 ron, respectiv 138 ron/mp, stabilit pe baza raportului de 
evaluare intocmit de evaluator:ing.Liliana Beldeanu, Anexa II la prezenta hotarare.
(3) Acorda drept de preemtiune la cumpararea terenului, dnei Dragomir Ana, domiciliata in 
Breaza, str. Copenhaga, nr.10, jud.Prahova, proprietar al constructiei existente.
Art.2. Primarul orasului Breaza si aparatul propriu de specialitate al acestuia vor asigura 
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aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie 
Publica Locala: Prefecturii Prahova, Biroului Agricol si Biroului UIAPATPM 
din cadrul Primariei orasului Breaza.
 
Presedinte de sedinta,                                                                                                  Contrasemneaza,
            Consilier,                                                                                                    Secretar,
 Daniel Neagoe                                                                                                                Elena Moldoveanu

 
Breaza, 29 mai 2008
Nr. 42
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