
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTARARE 
privind aprobarea incbirierii unui imobil cu destinatia de locuinta aflat in 

proprietatea privata a ora~ului Breaza 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.16296/25.10.2019, formulat de dl. 
Richea Gheorghe, Primarul ora~ului Breaza; 

Tinand seama de: 

raportul de specialitate nr.16297/25.10.2019 intocmit de Seful Serviciului 
APL· 

' 
raportul Comisiei pentru prognoza .. . buget finante ... comert ~i servicii din 

cadrul Consiliului Local al ora~ului Breaza; 

avizul nr.16298/25 .1 0.2019 al secretarului or~ului Breaza; 
Prin asimilare cu prevederile: 
-cap V-locuinta sociaHi - Legea rur. 114/1996 - Legea locuintei, republicata, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- H. G. rur. 1275/2000 pentru aprobaLrea Norrnelor metodologice privind punerea in 

aplicare a prevederilor Legii rur. 114/1996, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- O.U.G. rur. 40/1999 privind protectia chiri~ilor ~i stabilirea chiriei pentru 

spatiile cu destinatia de locuinte, modificata ~i completata; 
- H. G. rur. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat 

pentru spatiile cu destinatia de locuinte apaqinand domeniului public sau privat al 
statului sau unWitilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum ~i pentru locuintele 
de serviciu, locuintele de interventii ~i caminele pentru salariati ale societatilor 
comerciale, companiilor nationale, societa\ilor nationale ~i regiilor autonome; 

In conformitate cu prevederile : 
-art. 1777-1823 din Codul civil; 
- art. 129 alin. (2) lit c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
In temeiul prevederilor art. art.196 alin. (1) lit. "a" coroborat cu art. 139, alin. ( 1) 

~i alin. (3) lit g din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57 /20 19; 

Consiliul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta hotarare 

Art.l. (1 )Prin exceptie de la prevederile HCL nr. 9/2016 de aprobare a 
Regulamentului privind repartizarea, inchiriere, exploatarea ~i administrarea spatiilor cu 
destinatie de locuint{t aflate in proprietatea privata a or~ului, se aproba repartizarea ~i 
inchirierea imobilului proprietate privata a ora~ului Breaza, situat in Breaza, F dt. 
Liliacului, nr.19, bl. 14B, sc.B, et. 2, ap.ll dnei Boro~ Gabriela, domiciliata in Breaza, 
Fdt. Turlei, rur.l2 . 

(2) lnchirierea imobilului se aprobi3. pentru o perioada de 1 an in vederea depa~irii 
situatiei de criza in care se afla familia. 




