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JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind declararea unor bunuri imobile ca bunuri de uz şi interes public local 

Având în vedere referatul de aprobare nr.794/19.01.2021 formulat de dl. 
Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; 

Ţinând seama de: 
- raportul de specialitate nr.795/19.01.2021, întocmit de şeful Serviciului

Financiar Contabil- dna Sichim Elena; 
- raportul de specialitate nr.796/19.01.2021, întocmit de reprezentantul

Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- avizul Comisiei pentru prognoză ... buget finanţe ... comerţ şi servicii din

cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.797/19.01.2021 al secretarului general al oraşului Breaza;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) lit. c, 286 alin. (1) şi ( 4) şi 
Anexa 4, pct.4 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit."a" şi art.139, alin. (2) lit. g din 
Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; 

Consiliul Local al oraşului Breaza. adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1 Se aprobă declararea ca bunuri de uz şi interes public local a 
următoarelor bunuri imobile: 

A) Extindere reţea apă potabilă str. Drum Nou cu o valoare de 85.087,90 lei,
nr. inventar 1666
.:.conductă PEHD Pn 10 Dn 110 mm, lungime 175m;
-branşamente Dn, 25 mm, lungime medie 4 m- 6 buc;
-cămin-I buc;
-hidranti-2 buc

B) Extindere reţea apă potabilă str. Crângului cu o valoare de 167.795,55 lei,
nr. inventar 1665
-Conductă PEHD Pn 16 Dn 11 O mm, lungime 420m;
-branşamente Dn, 25 mm - 15 buc;
-cămin de vane -2 buc;
-hidranţi supraterani Dn80-4 buc

C) Reţea apă str. Caraiman cu o valoare totală de 231.021,31 lei
Lungime totală: 1445 ml 
Nr. branşamente:75 
Nr. cămine vană:3 
Nr. hidranţi:10 



Reţea compusă din 1. Conductă Str. Caraiman (R) realizată în cadrul proiectului SAMTID-valoare de152.938,84 lei, nr. inventar 1757; L: 928m,lSll25mm L: 150m,!Sll 10mm; L: 203m,lSl50mm; Nr. branşamente:61Nr. cămine vană:l Nr. hidranţi:6 2.Extindere reţea apă str. Caraiman cu o valoare de 68.476,47 lei, nr. inventar 1664;,..Conductă PEHD Pn 16 Dn 11 O mm, lungime 164m; -branşamente Dn, 25 mm - 6 buc; ""Cămin (golire şi aerisire) .,2 buc; -hidranţi supraterani Dn80-4 buc 3. branşamente realizate după proiectul SAMTID în număr de 8 bucăţi în valoare de9.606 lei, nr. inventar 1735. Art. 2 Bunurile imobile prevăzute în prezenta hotărâre, vor face obiectulactualizării inventarului domeniului public al Oraşului Breaza, conform proceduriiprevăzute de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ şi a Normelor tehnicepentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi, privat alcomunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin H.G.nr.392/2020. Art.3. Prezenta va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie PublicăLocală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar-Contabil. 
Preşedinte de şedinţă, �. Contrasemnează, Consilier local, .�· t( � ;_\ Secretar general oraş Breaza,
Ardelean Cristian !G� · .. . : � Maria Cătă� Goran 
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