
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 12861/23.10.2006, modificat şi 

completat prin acte adiţionale 

A vând în vedere referatul de aprobare nr. 9360/10.05 .2021 formulat de Primarul 
oraşului Breaza; 

Ţinând seama de: 
- raportul de specialitate nr. 9.627/12.05.2021 întocmit de Şef Serviciu Financiar

Contabil din cadrul Primariei oraşului Breaza; 
-raportul de specialitate nr.11077/21.05.2021 întocmit de reprezentant

Compartiment agricol şi cadastru; 
- avizul Comisiei pentru prognoza ... buget finante, administrarea domeniului

public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.l 1089/21.05.2021 al secretarului general al orasului Breaza;
În conformitate cu prevederile:

- art. 1166 din Codul civil;
- art. 129 alin. (2) lit. c din OUG nr. 57/2009 -Codul administrativ;
- art. 58 alin. (1) şi (3), art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind privind normele de

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicat� modificată şi
completată,

În 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 oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre 

Art.1.(l)Aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 12861/23.10.2006, 
modificat şi completat prin acte adiţionale, încheiat între oraşul Breaza şi Purcam Roşculeţ 
Gh. Ion, Marin Nicolae şi Bercăroiu Gh. Dragoş în sensul că suprafaţa concesionată este de 
22,06 ha. Redevenţa prevăzută în contract se va modifica în mod corespunzător. 

(2)Celelalte clauze cuprinse în contractul de concesiune nr. 12861/23.10.2006,
modificat şi completat prin acte adiţionale, rămân nemodificate. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală: Instuţiei Prefectului Prahova, Serviciului Financiar Contabil, Compartimentul agricol 
şi cadastru din cadrul Prim.ariei oraşului Breaza, dlor. Purcaru Roşculeţ Gh. Ion, Marin 
Nicolae şi Bercă.roiu Gh. Dragoş.
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UAT BREAZA ,Plai Belia-Jud.PRAHOVA 

Tarla 3 
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