
ROMANIA 

JUDEIUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTAR ARE A Nr. 45 

Privitoare la : Modificarea Hotararii Consiliului Local Brezoi nr.85 din 29.11. 
2018, privind Aprobarea darii in administrare cu titlu gratuit a terenului cu suprafata 
de 1510,00 mp., situat in oras Brezoi, str. Lotrului , nr. 8A, catre RNP -
ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL COZIA in vederea 
implementarii proiectului "CASA NATURII SI TRDITIILOR LOCALE" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
30.05.2019, la care participa un numar de 14 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazand ca prin H.C.L nr.28/28.03.2019, domnul consilier Traistaru Ion a 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. 3099/24.05.2019 intocmit de Compartimentul 
Urbanism, prin care se propune modificarea Hotararii Consiliului Local Brezoi nr.85 
din 29 .11. 2018, privind aprobarea darii in administrarea cu titlu gratuit a terenului 
de 151 O m.p. catre Administratia Parcului National Cozia, in vederea implementarii 
proiectului "Casa Naturii si a Traditiilor", motivand ca, in textul hotararii, ]a art.1 nu 
a fost mentionata perioada pentru care se aproba darea in administrare, 

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, modificata si completata, art.36 alin.5, lit.a, art.39, art.123, 
alin.(l) din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile art.874 si art.875 din NCC, 
precum si disp.art.59 din Legea nr.24/2000, republicata, 

In temeiul art.36, alin.(9), art.45, si art.115 din Legea nr.215/200 1 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
un nr. de 14 voturi "pentru" . 
Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 



Articol unic: Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local Brezoi nr.85 
din data de din 29 .11. 2018, privind Aprobarea darii in administrare cu titlu gratuit a 
terenului cu suprafata de 1510,00 mp., situat in oras Brezoi, str. Lotrului , nr. 8A, 
catre RNP - ROMSIL V A-ADMINISTRA TIA PARCULUI NATIONAL COZIA 
in vederea implementarii proiectului "CASA NATURII SI TRDITIILOR 
LOCALE'', in ceea ce priveste art.1 din hotarare, care va avea urmatorul continut : 

" Se aproba darea in administrare gratuita, a terenului cu suprafata de 1510,00 
mp., situat in oras Brezoi, str. Lotrului , nr. 8A, catre RNP - ROMSIL VA
ADMINISTRA TIA PARCULUI NATIONAL COZIA in vederea implementarii 
proiectului "CASA NATURII SI TRDITIILOR LOCALE", pe o perioada de 12luni, 
incepand cu data de 08.01.2019, cu elementele de identificare prevazute in anexa nr.l 
care face parte integranta din prezenta hotarare. In acelasi termen de 12 luni, RNP
ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL COZIA, va depune 
diligentele necesare obtinerii finantarilor si a autorizatiei de construire." 

Presedinte de sedinta 
Traistaru Ion 

'tlleif-

Brezoi, la 30 mai, 2019 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar 

SanduN~e~ 


