
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

HOT ĂRÂREA Nr. !1 

Privitoare la:" Aprobarea demararii procedurilor in vederea 
cumpararii prin negociere directa a terenului cu suprafata de 180 mp , in 
vederea extinderii cimitirului, situat pe str. Panduri , oras Brezoi " 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 
astăzi 26 octombrie 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, 
precum şi raportul de specialitate nr.6816 din 20.10.2017 
întocmit de Biroul Urbanism, prin care, se propune aprobarea demararii 
procedurilor in vederea cumpararii prin negociere directa a terenului cu 
suprafata de 180 mp , in vederea extinderii cimitirului, situat pe str. Panduri, 
oras Brezoi. 

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

În conformitate cu dispozitiile art.859, art.l650 alin.(l ), art.1652, 
art.1657 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, Legea 213/1998 privind 
bunurile de proprietate publica, prevederile art.2 7 alin.l din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările Şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36, alin. 2, lit. c ), alin. 6 pct.ll, art. 45 si art.123 alin.(l) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de 15 voturi "pentru". 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art.l(l):Se aprobă declansarea procedurilor in vederea cumpararii, prin 
negociere directa, de catre orasul Brezoi, a terenului in suprafat,~ 180me, detinut 
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in proprietate de Petrica Dragos Emilian, amplasat pe strada Panduri, oras 
Brezoi, in vederea extinderii cimitirului existent. 

(2)Suprafata de teren prevazuta la alin.(l) este aproximativa, aceasta 
urmand a fi stabilita in mod definitiv dupa efectuarea masuratorilor cu ocazia 
intocmirii planului de amplasament. 

(3)Se aproba intocmirea planului de amplasare cadastral al terenului. 
(4)Se aproba efectuarea unui raport de evaluare de catre un evaluator 

ANEV AR pentru stabilirea pretului de piata al terenului, raport ce va fi insusit 
ulterior de catre consiliul local. 

(5)Pretul de cumparare al terenului se va stabili prin negociere intre parti 
si nu va depasi valoarea rezultata din raportul de evaluare ce se va intocmi in 
acest sens. 

( 6)Procesul verbal continand pretul negociat va fi aprobat ulterior prin 
hotarare de catre consiliul local al orasului Brezoi. 

(7)Dupa achizitionare, terenul va fi inventariat in domeniul public al 
orasului Brezoi. 

Art.2 :In vederea negocierii pretului de cumparare a terenului prevazut la 
art.l se constitue o comisie in urmatoarea componenta: 

-Traistaru Ion. 
-Armasel Mihaela. 
-Berbece Rodica, sef Serviciu Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, 

Venituri si Taxe; 
Art.3 :Pretul cumpararii si cheltuielile ocazionate de redactarea si 

autentificarea contractului de vanzare cumparare, precum si alte taxe care tin de 
perfectarea cumpararii sunt in sarcina cumparatorului si se suporta de la bugetul 
de local. 

Art.4:Primarul oraşului Brezoi, vor urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5: Prezenta hotărâre se va comunica astfel : 
-Instituţiei Prefectului ; 
-Primarului oraşului Brezoi ; 
-Compartimentului de Urbanism. 

Brezoi la 26 octombrie 2017 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretar 

Sandu Nicolae 
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