
" ROMANIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

HOT ĂRÂREA Nr.26 

Privitoare la" Evaluarea prin expertizare a tehnica-financiara a terenului 
intravilan cu suprafata de 1503,00 mp. apartinand domeniului privat,situat pe str. 

Mesteacanului , nr.2 , oras Brezoi. 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 26 
aprilie 2018, la care participa un numar de 15 consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Văzând că prin H.C.L.nr.14/29.03.2018 domnul consilier Lungu 
Gheorghe fost ales presedinte de sedinta, 

A vand in vedere expunerea de motive a primarului orasului Brezoi, 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
orasului Brezoi, raportul de specialitate nr.21 03/20.04.2018 întocmit de 
Compartimentul Urbanism prin care, se propune, evaluarea prin expertizare a 
tehnica-financiara a terenului intravilan cu suprafata de 1503,00 mp. apartinand 
domeniului privat,situat pe str. Mesteacanului , nr.2 , oras Brezoi. 

Văzând raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 
oraşului Brezoi, dat în considerarea situaţiei de fapt relevate, atat prin expunerea 
de motive cat si prin raportul de specialitate, mai sus menţionate, 

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, 
modificata si completata, art.553 Cod Civil, art.123 din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

În temeiul art.36 alin.(9) , art.45 si ale art.115 si alin.(2) din Legea 
nr.215/200 1, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi "pentru", 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art.1 :Se aprobă evaluarea prin expertizare a terenului intravilan cu suprafata 
de 1503,00 mp apartinand domeniului privat, situat pe strada Mesteacanului, nr.2, 
oras Brezoi. 



Art.2:Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 

Art.3 :Prezenta hotarare se va comunica astfel: 
- Institutiei Prefectului -Judetului Val cea, 
-Primarului orasului Brezoi; 

Brezoi la 26 aprilie, 2018, 

Presedinte de sedinta 
Lungu Gheorghe 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETAR, 

SanduNic~~ 


