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HOTARAREA NR.40

privind aprobarea prelulrii, cu titlu gratuit, in domeniul public al Comunei Brebu ;i in
administrarea Consiliului Local Brebu a imobilului "Lacul Brebu" (M.F.P. 63847) situat pe teritoriul
administrativ aI U.A.T - Comuna Brebu, iudegul Prahova, aflat in domeniul public al Statului Romdn 9i in
administrarea Administraliei Nationale "Apele RomAne

Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova.
AvAnd in vedere :
-expunerea de motive nr.5765/1A.05.2077 a primarului comunei Brebu, dr. ing. UngureanuAdrian;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
-raportul de specialitate al compartimentului cadastru si registru agricol;
-avizul secretarului Comunei Brebu;
-preriederile art 119 9i art. 120 din Legea nr.215/2001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu
modifi cirile ;i completlrile ulterioare;

-adresa Primlriei Comunei Brebu nr. 10.5fl/A9.09.2016, cdtre Ministerul Apelor gi Pddurilor, prin care se
motiveazi destinagia de uz 9i interes public local a imobilului solicitat pentru a fi preluat in domeniul public al
Comunei Brebu;

art 9 alin. [1] din din Legea nr. 273/7998 privind proprietatea publici gi regimul juridic al
modificirile gi completdrile ulterioare;
-prevederile art. 860 alin. [3J din Legea nr.287 /2009 privind Codul Civil, prevederile art 4 alin. (2) din Legea
apelor nr. 107 /L996, cu modificdrile gi completirile ulterioare, precum ;i cele de la pct. 1 din Anexa nr. 2 la
O.U.G. nr. L07 /2002;
VizAnd H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
-prevederile

acesteia, cu

statului Anexa nr. 12;

in temeiul arl 36 alin. (1), alin. [2J lit c), arr 39 alin. [1], arr 45 alin. [3J, art. 115 alin. [1J lit. bJ din Legea
nr. 215 /200! privind administrafia publicd localS, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1.-Se aprobi preluarea, cu titlu gratuit, din domeniul public al Statului RomAn gi din administrarea
Administrafiei Nalionale "Apele RomAne" a imobilului "Lacul Brebu" [M.F.P. 63847) situat pe teritoriul

administrativ al UA.T - Comuna Brebu, jude;ul Prahova.
Art.2.-Predarea-primirea imobilului se va face pe bazd de protocol incheiat intre Administrafia NalionalS
"Apele RomAne" gi Consiliul Local al Comunei Brebu.

Art'3.-La data incheierii protocolului prevdzut la art. 2 inceteazd afectaliunea de bun de interes public
nalional a imobilul previzut la arl 1 acesta devenind bun de interes public local.
Art.4.'Comuna Brebu, Jude;ul Prahova se angajeazd si nu aducd atingere caracterului inalienabil al

si menlind pe o perioadi nedeterminati
;i interes public local a acestuia, exclusiv pentru realizarea unor activitigi administrative de

imobilului, specific dreptului de proprietate publicd transmis gi
afectaliunea de uz

utilitate publicS.
Art.5.-Comuna Brebu, fude;ul Prahova, se angajeazd sd nu schimbe regimul juridic de bun proprietate
publicd a imobilului prevdzut la art. 1.
Art.6.-in cazul in care nu se respecti destinafia de bun de uz gi interes public, proprietate publici a Comunei
Brebu, imobilul previzut la art. 1 va reveni de drept in domeniul public al Statului RomAn gi in administrarea
Administraliei Nafionale "Apele RomAne".
Art.7.-Se mandateazd primarul localitdfii pentru a face toate demersurile necesare citre institugiile statului
abilitate pentru ducerea la indeplinire aprezentei hoGrAri.
Art,8,-Secretarul comunei Brebu comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor interesate.
Comuna Brebu. 17 mai20'17

PRESEDINTELE SEDINTEI,
CONSITIER

IANA

BOGDA

