
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 
HOTARARE 

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privata 
a ora~ului Breaza, situat in Breaza, Pct. Malaele, noului proprietar al constructiilor 

amplasate pe acesta 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.5310/ 15 .04.2020, formulata de 
viceprimarul ora§ului Breaza §i un grup de consilieri locali; 

Tinand seama de: 
- raportul de specialitate nr.5311/15.04.2020, intocmit de Sef Serviciu 

Financiar-Contabil din cadrul Primariei ora§ului Breaza; 
- raportul de specialitate nr.5312/15.04.2020, intocmit de dna.Tudor Ruxandra 

Mihaela, consilier juridic; 
-raportul de specialitate nr.5313/15.04.2020, intocmit de dna Dabija Petruta, 

referent in cadrul Compartimentului agricol ~i cadastru; 
-avizul Comisiei pentru prognoza ... buget finante, administrarea domeniului 

public §i privat comert §i servicii din cadrul Consiliului Local al ora§ului Breaza; 
- avizul nr.5314/15.04.2020 al secretarului orasului Breaza; 
- contractul de vanzare autentificat la birou notarial public Florentina Victoria 

Dragan, sub nr. 892111.07.2019; 
in conformitate cu prevederile: 
- art.41 din legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicata, modificata §i completata ~i Anexa nr.2 la aceasta; 
- art. 871-873 , 1315 din noul Cod civil; 
- art.129 alin.(2) lit."c" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
in temei ul prevederilor art.196 al in. ( l) lit. "a" coroborat cu art.13 9 alin. (1 ), al in. 

(3) lit. g din OIIG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta hotarare 

Art.1.(1) Aproba transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate 

privata a ora~ului Breaza, situat in extravilanul ora~ului Breaza, Tl 6, P969 pct. Malaele, 
· 1nscris in CF 29467- UAT Breaza, in suprafata de 28,0147 ha, constituit conform 

contractului de concesiune nr. 4360/ 18.06.1998, modificat ~i completat prin acte 

aditionale, catre SC Milkir Beef SRL, proprietarul constructiilor amplasate pe acesta, 

inscrise in CF nr. 29467-Cl, respectiv 29467-C2. 

(2) Celelalte clauze cuprinse in contractul de concesiune nr. 4360/18.06.1998, 

modificat §i completat prin acte aditionale, raman nemodificate. 

(3 )Beneficiarul contractului de concesiune transferat are obligatia de a nota 

dreptul-de concesiune in evidentele de cadastru §i publicitate imobiliara, dupa semnarea 
actului aditional. 



Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie 
Publica Locala: Instutiei Prefectului Prahova, Serviciului Financiar Contabil 
Compartimentului agricol ~i cadastru din cadrul Primariei ora~ului·Breaza ~i SC Milkir 
BeefSRL. 

Pre~edinte de ~edinta, 
Consilier local, 

Iulian Voicu 

Breaza, 30 aprilie 2020 
Nr. I-,-/ 


