
ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind încetarea aplicabilitiţii prevederilor cuprinse în HCL nr. 113/21.12.2006 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 10370/18.05.2021, formulat de dl. Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ţinând seama de: -raportul de specialitate nr.10596/19.05.2021 întocmit de arhitect şef;-raportul de specialitate nr.10902/21.05.2021 întocmit de consilier juridic;- raportul de specialitate nr. 10392/19.05.2021 întocmit de şef Serviciufinanciar-contabil; -avizul Comisiei pentru prognoza ... buget fmante, administrarea domeniuluipublic şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; - avizul nr.11051/21.05.2021 al secretarului general al oraşului Breaza;În conformitate cu prevederile-art.64, 65 şi 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativăpentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -art. 129 alin. (2) lit c din OUG nr 57 din 3 iulie 2019 privind Coduladministrativ, - cap. VIII din contractul de concesiune nr. 860/19.01.2007, modificat prin acteadiţio�ale; In temeiul dispozitiilor art. 139 alin (1) şi alin. (3) lit. g coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. ,,a" din O.U.G nr 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 
Art.1. (1) Se ia act de încetarea contractului de concesiune nr. 860/19.01.2007, modificat prin acte adiţionale, încheiat între Oraşul Breaza în calitate de concendent şi Neagoe Nelu şi Neagoe Maricica Cornelia în calitate de concesionar. (2)Prevederile HCL nr. 113/21.12.2006 privind concesionarea unui teren însuprafaţă de 25 mp, situat în Breaza, str. Intr. Mihai Eminescu, jud. Prahova, pentru extinderea construcţiei aflată pe terenul alăturat acesteia îşi încetează aplicabilitatea. Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului financiar-contabil, Serviciului financiar-contabil, Compartimentului agricol ş1 cadastru, Compartimentului urb · m şi amenj area teritoriului Preşedinte de şedinţă, . ..__.;:..;.,-.. Contrasemnează, 

./;�:::_�0'�1��\-� . Secretar general ·raş, / .�)-:.--;, .. �::� '�\- Goran M tălina 
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Consilier local,  Bercă roiu Gheorghe Drag · . Breaza, 27 mai 2021 Nr61·  
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