
ROMAMA
JUDETUL SUCEAVA

COMI.INA BRE AZA
. CONSILIUL LOCAL _

HoTARARE

privind revocarea HotirArii nr. 19 din 27.04.2017 privind concesionarea prin licitalie publicl a
suprafelei de 3,00 ha. teren pdsune pe o perioada de 10 ani situat pe trupul de paEune Dadu-Bagca-Manaila,
imobil care face parte din domeniul privat al comunei Breaza,judelui Suceava, in administrarea, proprietatea ;ipatrimonial consiliului local al comunei Breaza,judetul Suciava.-

CONSILIL LOCAL AL COMTNEI BREAZA.
JUDETTIL SUCEAVA

Avdnd tn vedere :

- Expunerea de motive la proiectul de hotirAre prezentat de primarul comunei Breaza, judelul
Suceava;

- Raportul de specialitate la proiectul de hotdr6re prezentat de secretarul comunei Breaza,judelul
Suceava;

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico -social6, buget, finanfe, administrarea domeniului public ;i privat, urUsniam-gi amenajarea teritoriului, proteclia
mediului, agricultur5", comerl din cadrul Consiliului local il comunei Breaza,judelui Suceava;- prevederile art. 5 din Legea w. 8612014 pentru aprobarea Ordtnanlei de urgenla a Guvernuluirr' 34/2013 privind organizarea, administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente;i pentru,rodificarea gi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

- linand cont de adresa nr. 837411018 din 31.08.2017 emisl de Institulia prefectului - judetul
Suceava;

ln temeiul prevederilor art. 36 aliniatul (2) litera "c", aliriatul (5) litera "b',, at1.45 aliniatul (l ) qi
aliniatul (3) 9i art. 115 aliriiatul (1) litera "b" din Legea administrafiei publice locale w.215/2oot,
republicatd, cu modificarile gi completdrile ulterioare :

H o t I r I s t e:

Art. 1. Odatd cu intrarea in vigoare a prezentei hotdrlri se revoca Hot6r6rea nr. 19 din27.04.2017
privind concesionarea prin licitalie public[ a suprafelei de 3,00 ha. teren prgune pe o perioadl de 10 ani situat
pe trupul de pdgune Dadu-Bagca-Manaila, imobil care face parte din domeniul privat al comunei Breaza,judeful Suceava, in administrarea, proprietatea gi patrirnonia] Consiliului local al comunei Breaza,judeful
Suceava.-

Art. 2. Primarul comunei Breaza, judelul Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotir6ri.-

Presedintp de qedintd,
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