
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind punerea la dispoziţie către operatorul SC HidroPrahova SA a unor 

bunuri imobile declarate de uz şi interes pubBic locală din componenţa 
sistemelor de utilităţi publice 

Având in vedere referatul de aprobare nr.798/19.01.2021 formulat de dl. 
Novac Bogdan Primarul oraşului Breaza; 

Ţinând seama de: 
-raportul nr.799/19.01.2021 întocmit de dl. Ţaga Dumitru, arhitect şef;
-raportul nr. 800/19.01.2021 întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu

financiar-contabil; 
-raportul Comisiei pentru prognoză ... buget finanţe, administrarea

domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului 
Breaza; 

-avizul nr.801/19.01.2021 al secretarului general al orasului Breaza;
Luând în considerare: 
-HCL nr. 46/2008 privind concesionarea prin atribuire directă a bunurilor din

aria de delegare care fac parte din infrastructura tehnico - edilitară aferentă 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflată în patrimoniul public şi privat 
al oraşului Breaza, către operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare S.C. Hidro Prahova S.A. 

-Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă şi canal nr.
116/09.07.2009 

În conformitate cu prevederile: 
- art.22 alin. (1), (1 1

), art.24 alin. (1) lit. "b" şi alin. (2) şi art.25 alin. (3) teza
finală din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- 129 alin. (1) lit. c din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019;

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

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţie către SC HidroPrahova SA a unor 
bunuri declarate de uz şi interes public local, din componenţa sistemelor de utilităţi 



publice în vederea administrării şi exploatării pe perioada delegării gestiunii, după cum urmează: A) Extindere reţea apă potabilă str. Drum Nou cu o valoare de 85.087,90 lei-Conductă PEHD Pn 10 Dn 110 mm, lungime 175m;-branşamente Dn, 25 mm, lungime medie 4 m- 6 buc;-cămin-1 buc;-hidranţi-2 bucB) Extindere reţea apă potabilă str. Crângului cu o valoare de 167.795,55 lei-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 bucC) Extindere reţea apă str. Caraiman cu o valoare de 68.476,47 lei-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- branşamente realizate după proiectul SAMTID în număr de 8 bucăţi învaloare de 9.606 lei. Art.2. Dreptul de exploatare prin concesiune se exercită pe durata contractului de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. Art.3. Predarea-primirea bunului prevăzut la art. I se va realiza prin protocol încheiat între părţi. Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica pentru punerea în aplicare Serviciului financiar-contabil , Biroului UAT şi SC Hidro Prahova Breaza. 
Preşedinte de şedinţă, Consilier local, Ardelea· . Cris�ian
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Contrasemnează, Secretar general oraş Breaz� Maria Cătălie G o�an


