
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTARARE 
privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa 

uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020 a terenului necesar pentru realizarea 
obiectivului de investitii 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.4273/19.03.2020, formulat de dl. Richea Gheorghe, 
Primarul orasului Breaza; 

Tinand seama de : 
raportul de specialitate nr.4274/19.03.2020, lntocmit de reprezentantul Compartimentului 
urbanism ~i amenajarea teritoriului; 
avizul Comisiei pentru prognoza ... buget finante , administrarea domeniului public ~i 

privat, comert ~i servicii din cadrul Consiliului Local al or~ului Breaza ; 
avizul nr.4275/19.03.2020 intocmit de secretarul general al ora§ului Breaza; 

Asimiland cu prevederile art. 297-301 din OUG nr. 57/2009 privind codul administrativ; 
in conformitate cu prev. art. 129 alin. (6) lit a raportat la alin. (2) lit c din OUG nr. 57/2009 

pnvmd codul admm1strat1v 
in temeiul art.196 alin. (1) lit. "a" coroborat cu art.139 alin. (1) ~i alin.(3) lit."g" din Codul 

administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; 

Consiliul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta hotarare: 

Art.1.(1) Se aproba punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de 
apa ~i apa uzata din judeµil Prahova in perioada 2014-2020, a terenului in suprafata de 237.959 mp 
pentru constructia/extinderea/reabilitarea obiectivului de investitii executie retele de alimentare cu apa 
~i canalizare in Sinaia, Bu~teni, Breaza §i Comarnic (CL2), in cadrul Proiectului Regional de 
Dezvoltare a infrastructurii de apa §i apa uzata dinjudetul Prahova in perioada 2014-2020. 

(2)Terenul mentionat la alin. (1) este identificat in documentatia cadastrala intocmita la 
Certificatul de urbanism nr. 124 din 25 noiembrie 2019 in scopul construire retele de alimentare cu apa 
~i canalizare in Breaza, Comamic, Sinaia ~i Bu~teni (CL2) din cadrul Proiectului Regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa §i apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020, emis de 
Consiliul Judetean Prahova. 

(3) Diferenta de 2441 mp este proprietate publica a statului ~i reprezinta zona de protectie 
/siguranta a CFR. 

Art.2. Obiectivul de investitii prevazute la art.I alin.(1 ), aferent Proiectului Regional de 
Dezvoltare a infrastructurii de apa §i apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020, se va 
construi/extinde/reabilita, dupa caz, pe terenuri care se afla in domeniul public al ora§ului Breaza, 
terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus in proiect. 

Art.3. Cu punerea in aplicare §i ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se 
imputernicesc reprezentantii Compartimentului urbanism §i amenajarea teritoriului din cadrul Primariei 
ora~ului Breaza. 

Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: 
Prefecturii Prahova, Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului ~i Serviciului Implementare 
proiecte, achizitii publice ~i investitii din c.adrul Primariei ora~ului Breaza §i SC Hidro Prahova SA 
Sucursala Breaza. 

Pre~edinte de §edinta, 
Consilier local, 

~ .. ~ . 
•,.· 

Alexandru ~in~~ ~ . .- ."; . , 

Breaza, 26 martj?o~ - ' \: . <~, (.: / , : 
Nr.24 "°' .. . · · / .... . ......... :.::.:.:.:_.. ... 

Contrasemneaza, 
Secretar gene ora~ Breaza, 
Maria CaC ina Goran 


