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H O T Ă R Â RE A Nr. 'S 1 

La proiect de hotarare privind "Darea in folosinta gratuita catre A.P .LA. 
CENTRUL LOCAL BREZOI a intregului spatiu P+ 1 al imobilului denumit 
generic<Casa Mare> " 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 
26.10.2017, la care participă un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din câţi este 
constituit, 

Văzând că prin H.C.L.nr.64/28.09.2017 domnul consilier local 
Dumitrescu Gheorghe fost ales preşedinte de şedinţă, 

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de dl. Schell Robert
primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate şi 
raportul de specialitate nr.6826/20.10.2017, întocmit de Compartimentul Juridic, 
prin care se propune "Darea in folosinta gratuita catre A.P.LA. CENTRUL 
LOCAL BREZOI a intregului spatiu P+ 1 al imobilului denuniit,g~nett~:<s::<;asa 
Mare>" ·· · · ·,· u;,y :'>\ 
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Vazand HCL nr.11/23.02.2017 privind "Darea in folosinţa/ gr~ţulţ~<~at~ţ 
APIA.CENTRUL LOCAL BREZOI a spatiului cu suprafata con~tvuitâ.i(l~;·:;63}J,j;niij, 
situat in Brezoi, str.Lotrului nr.8(parterul-Casa Mare), pe peri~ada desfas~flfrii 
activitatii". ~· / 

Vazand adresa cu nr. 6094/20.09.2017 a Agentiei de Plati ~Tlnfef~entie 
pentru Agricultura -Centrul Judetean Valcea, prin care solicita punerea la 
dispozitie spre folosinta cu titlu gratuit al unui spatiu pentru arhiva, spatiu 
amplasat etajul1 din Casa Mare, str. Lotrului, nr. 8 (fost nr. 42 ). 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului. 

În conformitate cu prevederile art.124, din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu prevederile art.874 si art.875 din NCC. 
În temeiul art.36, si art.39 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de 
voturi 15 "pentru" . 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 



Art.l :Se aprobă darea in folosinta gratuita CENTRULUI LOCAL APIA 
BREZOI, a intregului spatiu P+ 1 al imobilului denumit generic<Casa Mare> ", 
situat in str. Lotrului, nr. 8 (fost nr. 42 ), pe o perioada de 5 ani . 

Art.2:Imobilul va fi folosit de catre CENTRULUI LOCAL APIA 
BREZOI, pentru desfasurarea activitatii specifice si pentru arhivare. 

Art.3 :Imobilul va fi dat in folosinta gratuita prin proces verbal de predare 
primire incheiat intre Orasul Brezoi si beneficiar. 

Art.4.Pe data prezentei HCL nr.ll/23.02.2017 isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.5 :Primarul oraşului Brezoi, Biroul Urbanism din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului oraşului Brezoi vor urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.6: Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 
-Instituţiei Prefectului ; 
-Primarului oraşului Brezoi ; 
-CENTRULUI LOCAL APIA BREZOI 

Brezoi la 26 octombrie,20 17 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar 

Sandu Nico.lae 
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