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      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
 

HOTARARE
privind  reglementarea unei servituti de trecere pe un teren proprietate privata a 

orasului Breaza situat in str. Ocinei, pct. “Voinea”

 

Avand in vedere expunerea nr.14826/02.10.2008 formulata de dl. Ferastraeru Nicolae, 
Primarul orasului Breaza prin care se propune reglementarea unei servituti de trecere; 
Tinand seama de: 

•        raportul nr.15867/20.10.2008 intocmit de dna Dabija Petruta, reprezentantul 
Oficiului Agricol si cadastrul;
•        raportul nr. 16.150/24.10.2008 intocmit de reprezentantul Biroului urbanism;
•        raportul nr. 16.040/22.10.2008 intocmit de dna Monica Voicu, consilier juridic;
•        raportul Comisiei Comisiei pentru prognoza, … buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat… din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
•        raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia 
mediului din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza
•        avizul nr. 16151/24.10.2008 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu:
-          prev. art. 576 si 577 din Codul civil;
-          disp. art.4 si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

            In temeiul art.36 alin. (2) lit. “c” , art. 115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, 
alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata, modificata 
si completata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare: 
 
Art.1. (1)Se aproba stabilirea unei servituti de trecere izvorata din situatia naturala a 
locului pentru terenul proprietatea privata a orasului Breaza, situat in Breaza, str. Ocinei, 
pct. « Voinea ».
(2) Servitutea se constituie pe o lungime de 20 m si o latime de 4 m, fiind identificata in 
planul de amplasament si delimitare, anexa la prezenta. 
Art.2. Servitutea de trecere va fi folosita de proprietarii terenurilor aservite, cu 
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respectarea regimului juridic al acesteia. 
            Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Serviciul Administratie Publica 
Locala: Prefecturii Prahova, Biroului UIAPATPM, Primarului si Oficiului agricol si 
cadastru.
 
Presedinte de sedinta:                                                                      Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                              Secretar,
 
  Madalina Anton                                                                             Elena Moldoveanu
 
Breaza, 30 octombrie 2008                                                                        
Nr. 95 
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