
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTARARE 
privind transmiterea dreptului de inchiriere asupra terenulu.i proprietate pu.blica a 

ora~ului Breaza, situat in Breaza, str. Victoriei, f.n, noulu.i proprietar al 
constructiei amplasata pe acesta 

Avand tn vedere referatul de aprobare nr.12.873/14.09.2020, formulat de dl. 
Richea Gheorghe, Primarul or~ului Breaza; 

Tinand seama de: 
- raportul de specialitate nr.12.874/14.09.2020, intocmit de ~ef Serviciu 

Financiar-Contabil din cadrul Primariei or~ului Breaza; 
- avizul Comisiei pentru prognoza . .. buget finante, administrarea domeniului 

public ~i privat comert: ~i servicii din cadrul Consiliului Local al ora~ului Breaza; 
- avizul nr.12.875/14.09.2020 al secretarului general al orasului Breaza; 
-contractul de vanzare autentificat sub nr. 865/21.08.2020; 

In conformitate cu prevederile : 
- HCL nr. 15/31.01.2017 privind transmiterea concesiunii sau inchirierii unor 

terenuri proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale, noilor 
proprietari care au obtinut imobile ( constructii edificate pe terenuri), 1n temeiul unor acte 
juridice 

- art. 1777-1850 (Cap. V contractul de locatiune)- din rioul Cod civil; 
- art.129 alin.(2) lit."c" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- pct. 6.1.8 din contractul de inchiriere nr. 9703/28.06.2018; 

In temeiul art.196, alin.(1), lit."a" coroborat cu art.139, alin.(3), lit."g" din Codul 
administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; 

Consiliul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta hotarire 

Art.1.(1) Aproba transmiterea dreptului de inchiriere asupra terenului proprietate 
publica a ora§ului Breaza, situat tn Breaza, str. Victoriei, fn, in suprafata. de 17,3 mp, 
constituit conform contractului de inchiriere nr. 9703/28.06.2018, modificat ~i 
completat prin acte aditionale, catre Mitrea Radu Daniel, · proprietarul constructiei 
amplasata pe acesta. 

(2) Terenul inchiriat va fi folosit de chiria~ pentru desra~urarea activitatii
farmacie veterinara. 

(3) Chiria este cea stabilita prin HCL nr.113/2019, actualizata cu indicele de 
inflatie. 

(4) Clauzele cuprinse in contractul de inchiriere nr. 9703/28.06.20218, modificat 
§i completat prin acte aditionale, vor fi preluate in actul aditional ce se va incheia intre 
Ora~ul Breaza §i dl. Mitrea Radu Daniel. 

Art.2. (l)Aproba sublocatiunea terenului in suprafata de 17,3 mp situat in Breaza, 
str. Victoriei fu, care face obiectul contractului de mchiriere nr. 9703/28.06.2018, 
modificat §i completat prin acte aditionale, catre DOK PHARMA INTERVET SRL cu 



sediul in ora§ul Breaza, str. Ocinei, nr. 6, judet Prahova, identificatA cu 
J29/1474/21.08.2020 §i cod unic de inregistrare 42949001. 

(2) Sublocatiunea se aproba pentru o perioada ce nu poate dep~i data de 
28.06.2023, iar cuantumul chiriei nu trebuie sa fie mai mare decat eel prevazut in 
contractul de mchiriere nr. 9703/2018, modificat §i completat prin acte aditionale. 

(3) Locatarul (di. Mitrea Radu-Daniel) are obligatia sa depuna la sediul 
locatorului (Primaria ora~ului Breaza) un exemplar al contractului de sublocatiune in 
termen de 5 zile de la semnarea acestuia. 

Art.3. Prezenta hotarfil'e va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie 
Publica LocalA: Instutiei Prefectului Prahova ~i Serviciului Financiar Contabil din cadrul 
Primariei ora§ului Breaza, dlui Dragomir Gheorghe ~i dlui Mitrea Radu Daniel . 

Pre§edinte de §edinta, 
Consilier local, 

Catalin Bercarob.I! 

Breaza, 22 septembrie 2020 
Nr.98 

- .. : .. :---
.. · . .. Contrasemneaza, 

Secretar general ora§ Breaza, 
Maria Catalina Goran 


