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CONSILIUL LOCAL BREAZA
  

HOTARARE
privind modificarea HCL nr. 57/17.07.2008 privind aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică cu strigare a tarabelor metalice şi din beton din Piaţa 
agroalimentară orăşenească Breaza

  
Având în vedere expunerea de motive nr.12479/26.08.2008, formulată de dl. 
Dragan Niculae, Viceprimarul orasului Breaza;
Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.12480/26.08.2008 intocmit de dl. Chitu Cornel, 
inspector comercial;
- raportul  Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat… 
administrarea domeniului public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului 
Local al orasului Breaza
- avizul nr.12481/26.08.2008 al secretarului orasului Breaza;
În temeiul prevederilor art. art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (2) lit. 
“b” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
modificata si completata;
  
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare: 
  
Art.I. Articolul  2 al HCL nr. 57/17.07.2008 privind aprobarea închirierii prin 
licitaţie publică cu strigare a tarabelor metalice şi din beton din Piaţa 
agroalimentară orăşenească Breaza se modifica  si va avea urmatorul cuprins:
 “Art.2. In situatia in care tarabele scoase la licitatie, nu pot fi licitate datorita 
neprezentarii niciunui ofertant, acestea se inchiriaza la tarifele prevazute in Anexa 
II la HCL nr. 97/27.09.2007, majorate de trei ori. “
Art.II. Regulamentul anexa la HCL nr. 57/2008 privind aprobarea închirierii prin 
licitaţie publică cu strigare a tarabelor metalice şi din beton din Piaţa 
agroalimentară orăşenească Breaza se modifica dupa cum urmeaza:

file:///C|/hotarari%202008/hot78.htm (1 of 3) [07.05.2012 10:13:04 AM]



ROMANIA

1. Punctul 2.1 se completeaza si va avea urmatorul cuprins: 
“2.1.  Obiectul inchirierii consta in transmiterea in folosinta, pe termen limitat, prin 
inchiriere a tarabelor metalice si din beton doar Randul 1 din piata agroalimentara 
oraseneasca – Breaza incluse in blocul A din Schema cu modul de dispunere a 
tarabelor anexa la regulament.”
2. Punctul 2.2 se modifica si completeaza avand urmatorul cuprins:
“ 2.2. Celelate tarabe din beton, evidentiate in blocul B din Schema cu modul de 
dispunere a tarabelor se atribuie in folosinta pe perioada determinata producatorilor 
agricoli la tarifele aprobate de Consiliul Local Breaza prin Anexa II la HCL nr. 
97/27.09.2007”
3. Punctul 10.7 se revoca.
4. Punctul 10.8 se completeaza, si va avea urmatorul cuprins: 
“10.8 Licitatia se va desfasura la ora si ziua stabilite de comisia de licitatie 
constituita prin Dispozitia nr.634/4.07.2008 emisa de Primarul orasului Breaza, 
numai daca sunt cel putin doi ofertanti. In ziua desfasurarii licitatiei tarabele ce fac 
obiectul acesteia vor fi libere (degrevate de sarcini), ocupanti fiind instiintati 
prealabil”. 
Art.III. Schema cu modul de dispunere a tarabelor anexa la Regulament se 
inlocuieste cu Anexa la prezenta. 
Art.IV.Celelalte prevederi raman nemodificate.
Art.V. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza :viceprimarul orasului 
si inspectorul comercial.
Art.VI. Prezenta se va comunica de catre Serviciul Administratie publica locala : 
membrilor comisiei constituita prin Dispozitia nr. 634/2008 si Institutiei refectului 
Prahova. 
  
  
Preşedinte de Şedinta:                                                             Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                   Secretar,   
    Marin Tatulescu                                                      Elena Moldoveanu
  
  
  
  
Breaza, 28 august 2008
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