
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 28 septembrie 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 28 septembrie 2017, orele 16,00, la sediul Primariei 
oraşului Breaza. 

Art.2. Proiectul ordinei de zi este următorul: 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor 
de investiţii, Anexa 8 la HCL nr.36/2017;  

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.115/27.07.2017 privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii teren sport din “groapă” Parc 
Brâncoveanu şi pista din jurul acestui teren”, oraş Breaza, judeţul Prahova; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.30/04.04.2013 
privind inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a investiţiei 
“Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, judeţul Prahova – oraşul Breaza – 
proiect SAMTID” şi a Anexei 1 la aceasta; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
4. Proiect de hotărâre privind alipirea unor suprafeţe de teren din teren 
proprietate publică a oraşului Breaza, în suprafaţă totală de 35.909 mp, situate 
în Breaza, str.Republicii, nr.65; 

 Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru 
autovehiculele şi utilajele aflate în patrimoniul Primăriei oraşului Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oraşul 
Breaza şi Best Bridge Services SRL; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului oraşului Breaza pentru 
reprezentarea oraşului Breaza în instanţă, într-un litigiu ce vizează dreptul de 
administrare al domeniului public şi privat al oraşului Breaza; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 



8. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al oraşului 
Breaza a unor bunuri imobile, transmise în proprietatea publică a oraşului prin 
HG nr.587/18.08.2017; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui 
teren în suprafaţă de 91 mp, proprietate privată a oraşului Breaza, DN1, fn, cu 
număr cadastral 29282, judeţul Prahova; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL 
nr.132/11.09.2017 privind  aprobarea organizării Târgului Tradiţional de 
Toamnă Breaza şi a taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării acestuia, 
pentru anul 2017; 

Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza; 
11. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul 
construcţie şi teren, situat în Breaza, str.Gării, nr.5, jud.Prahova; 

Iniţiator: Toader Aurelian, consilier local; 
12.Referat privind înfiinţarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpâni; 

Prezintă:Secretarul oraşului Breaza;  
13. Informare privind obţinerea acordului Consiliului Local Breaza pentru demararea 
procedurilor legale necesare în vederea vânzării, în condiţiile legii a unor imobile; 

Prezintă dna.Toader Geanina, Şef Serviciu APL; 
14. Prezentare răspunsuri formulate la corespondenţa adresată Consiliului 
Local Breaza;  
15. Întrebări şi interpelări. 

Art.3. Secretarul oraşului se va preocupă de convocarea consilierilor 
locali pentru şedinţa din data de 28 septembrie 2017, orele 16,00. 

 
 

P R I M A R, 
 

GHEORGHE RICHEA 
 
 

          AVIZEAZĂ, 
                                                                                Secretarul oraşului Breaza 
          MARIA-CĂTĂLINA GORAN 
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