
ROMÂNIA

ROMANIA                                                                                                  
      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
 

HOTARARE
privind stabilirea unor sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor de 

amplasare a Panourilor de identificare a investitiilor
 
Având în vedere expunerea de motive nr.50102/21.07.2008, formulata de dl.Mihalache Catalin, 
consilier local ; 
Tinand seama de: 

-                                  raportul de specialitate nr.10748/24.07.2008 intocmit de reprezentantul Biroului 
U.I.A.P.A.T.P.M. din cadrul Primariei orasului Breaza;
            -      raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, turism, ecologie si 
protectia mediului;

-                                  raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului 
public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;  
-                                  avizul nr.10749/24.07.2008 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu disp.art.71 alin.(1) lit.”b”din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, modificata si 
completata, aprobate prin Ordinul nr.1430/2005;
In temeiul art.36, alin.9 si art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata.
 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare
 
Art.1. (1) Nerespectarea prevederilor Ordinului Ministrului nr.63/N/1998 pe raza localitatii 
Breaza, pentru care se aplica si sanctiunea contraventionala principala – amenda 
contraventionala, dupa cum urmeaza:
a) Neamplasarea panourilor de identificare a investitiilor, se sanctioneaza cu amenda de 500 lei;
b) Amplasarea unui panou de identificare atipic si/sau incomplet se sanctioneaza cu amenda de 
200 lei.
(2) La sanctiunile stabilite conform alin.(1), se aplica si sanctiunea complementara constand in 
sistarea imediata a lucrarilor, prevazuta in Ordinul nr.63/N/1998 emis de Ministrul lucrarilor 
publice si amenajarii teritoriului. 
Art.2. Constatarea faptei si aplicarea sanctiunii se fac de catre functionarii publici din cadrul 
Biroului UIAPATPM cu atributii de control. Totodata, constatarea faptei se poate face si de catre 
agentii Politiei Comunitare.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 
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Prefecturii Prahova, Primarului orasului Breaza, Biroului UIAPATPM si Politiei Comunitare.
 
Presedinte de sedinta,                                                                                   Contrasemneaza,
            Consilier,                                                                                                        Secretar,
 Marin Tatulescu                                                                                         Elena Moldoveanu
 
 
Breaza, 31.07.2008
Nr.63
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