
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUJL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al oraşului 

Breaza 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10371/18.05.2021 formulat de dl. 
Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza; 

Ţinând seama de: 
-raportul de specialitate nr.10598/19.05.2021 întocmit de arhitect şef;
-avizul Comisiei pentru prognoza ... buget fmante, administrarea domeniului

public şi privat comerţ şi servicii clin cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.l 1053/21.05.2021 al secretarului general al oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile
-art.296 şi Anexa 4, pct 1 din OUG nr 57 din 3 iulie 2019 privind Codul

administrativ, 
- OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi

completată; 
În 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 hotărâ:-e: 

Art.1. (1) Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului 
Breaza a suprafeţei de teren de 25 mp, situată în Breaza, Strada Mihail Eminescu, T28, 
P621, cu număt-caâastral 10325. 

(2) Se declară bunul prevăzut la alin. (1) ca fiind de uz şi interes public local.
(3) Terenul este identificat în Planul de amplasament şi delimitare al corpului de

proprietate care constituie Anexa la prezenta hotărâre 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie 

Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului financiar-contabil, 
Serviciului financiar-contabil, Compartimentului agricol şi cadastru, 
Compartimentului urbanism şi amenjarea teritoriului. 

Preşedinte de şedin 
Consilier local, 
Bercăroiu Gheorghe Dragos

Breaza, 27 mai 202 Nr.62 
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Contrasemnează, 
Secretar general oraş, 

Goran Maria -tăi' a 
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