ROMANIA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind concesionarea unui teren in suprafata de 9 mp, situat in Breaza, str.
Ocinei, jud.Prahova, pentru extinderea constructiei aflata pe terenul alaturat
acestuia

Având în vedere expunerea de motive nr.11758/12.08.2008 formulată de domnul
Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza;
Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.12320/22.08.2008 intocmit de reprezentantul Biroului
U.I.A.P.A.T.P.M. 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;
- raportul Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local Breaza;
- avizul nr.12311/22.08.2008 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu:
- prevederile art.10 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, modificata si completata;
- disp. art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de construire, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit.”b”, raportat la 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, modificată şi completată;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare
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Art.1. Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Breaza, a
terenului in suprafata de 9 mp, situat in orasul Breaza, str. Ocinei, nr.29.
Art.2. (1) Aproba concesionarea terenului in suprafata de 9 mp, situat in orasul
Breaza, str. Ocinei, nr.29, jud.Prahova., fara licitatie, numitilor Pascu Mariana si
Pascu Marinica, domiciliati in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr.61, sector 2, pentru
extinderea constructiei proprietatea acestora, aflata pe terenul alaturat celui ce face
obiectul concesiunii.
(2) Terenul este identificat in planul de amplasament si delimitare Anexa I la
prezenta hotarare.
(3) Redeventa stabilita pentru concesionarea terenului este in cuantum de 5 euro/
mp/luna.
(4) Durata concesiunii se stabileste pe toata perioada existentei constructiei.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului administraţie
publică locală, Prefecturii Prahova si Biroului U.I.A.P.A.T.P.M., Serviciului
financiar-contabil din cadrul Primariei orasului Breaza.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Marin Tatulescu

Breaza, 28 august 2008
Nr.75
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Contrasemneaza,
Secretar,
Elena Moldoveanu

