
R O M Â N I A 
       JUDEŢUL PRAHOVA 
         ORAŞUL BREAZA 
               PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Breaza, în  şedinţă 

ordinară  
în data de 29 iunie 2017 

 
 În temeiul art.39 alin. (1) şi (3), art.68 alin. (1) şi 115 alin. (1) lit. “a” din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată 
şi completată; 

 
Primarul oraşului Breaza, judeţul Prahova, emite următoarea 

dispoziţie: 
  

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al oraşului Breaza în şedinţă 
ordinară pentru data de 29 iunie 2017, ora 16,00, la sediul Primariei oraşului 
Breaza. 

Art.2. Proiectul ordinei de zi este următorul: 
1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării unui teren aparţinând 
domeniului privat al oraşului Breaza;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
2.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui 
teren în suprafaţă de 78 mp, proprietate privată a oraşului Breaza,situate în 
Breaza,  str. Drum Nou, fn, T16, P969, jud. Prahova; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu 
titlu oneros asupra a două suprafeţe de teren, proprietate privată a oraşului 
Breaza, situate în Breaza, str.30 Decembrie, fn, cu CF nr. 29325, respectiv CF 
nr. 29326; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
4. Proiect de hotărâre pentru abrogarea literei “d” a articolului 2 din HCL nr. 
61/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
privind stabilirea condiţiilor exercitării prerogativelor dreptului de proprietate a 
oraşului Breaza, de către titularii dreptului de administrare, anexă la HCL nr. 
79/30.08.2012 ; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
6.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local în vederea achiziţionării 
serviciilor unei firme de consultanţă; 



Iniţiatori: membrii Comisiei juridice, consilieri locali; 
7.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru 
imobilul construcţie şi teren, situate în Breaza, str. Republicii, nr.51, jud. 
Prahova; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 105/28.07.2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliile de 
Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile 
de învăţământ de pe raza oraşului Breaza; 

Iniţiator: Vintiloiu Alexandru, consilier local. 
9. Prezentarea contestaţiei înregistrată sub nr. 9049/14.06.2017, formulată de 
dna Uzuru Olimpia împotriva raportului de evaluare întocmit de evaluator 
atestat ANEVAR pentru terenul situat în Breaza, DN1, nr. cadastral 29282; 

Prezintă Toader Geanina, şef Serviciu APL; 
10.Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului Local 
Breaza;  
11. Întrebări şi interpelări. 

 
Art.3. Secretarul oraşului se va preocupă de convocarea consilierilor 

locali pentru şedinţa din data de 29 iunie 2017, ora 16,00. 
 
 

 
P R I M A R, 

RICHEA GHEORGHE 
 
 

              
AVIZEAZĂ, 

                                                                                Secretarul oraşului Breaza 
           GORAN MARIA CĂTĂLINA 
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