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CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

H O T Ă R Â RE A Nr. 60 

Privitoare la: " Aprobarea întocmirii documentatiei de desfiintare a 
constructiilor centrala termica si depozit de combustibil , apartinand domeniului 
privat, situate in oras Brezoi, str. Unirii, nr.13. 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 
30.08.2018, la care particip8. un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din câţi este 
constituit, 

Vazand ca prin H.C.L nr.42/28.06.2018, domnul consilier Petrescu 
Florinel Cornel a fost ales presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de catre dl. Schell 
Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 
precum si raportul de specialitate nr.4635 din 24.08.2018 întocmit de întocmit 
de Compartimentul de Urbanism, prin care se propune aprobarea desfiintarii 
constructiilor centrala termica si depozit de combustibil, apartinand domeniului 
privat, situate in oras Brezoi, str. Unirii, n. 13, imobile liber de sarcini, nu fac 
obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la 
situatia juridica si nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in 
materie sau dreptului comun, care se afla in stadiul avansat de degradare si in 
stare de nefunctionalitate. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului, dat in considerarea situatiei de fapt relevate prin Raportul de 
specialitate nr. 4635 din 24.08.2018. 

În conformitate cu prevederile art.4 Legea nr.213/1998, privind bunurile 
proprietate publica, modificata si completata, art.8, alin.(1) si alin.(2) din Legea 
5011991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata. 

În temeiul art.1 O, art.36 alin.(5),lit. c ), art.45 si art.115, art.121 din Legea 
nr.215/200 1, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 

completată, cu un nr. de 13 voturi "pentru", 
Adoptă următoarea : 

HOTARARE 



Art.l.Se aprobă întocmirea documentaţiei de desfiintare si respectiv a 
autorizatiei de desfiintare a centralei termice si a depozitului de combustibil 
pentru centrala, apartinand domeniului privat, situate in oras Brezoi, str. Unirii, 
nr.13, clădiri care fac parte din domeniul privat al oraşului Brezoi, cu suprafetele 
construite -centrala- de 258 m.p. si depozitul de combustibil pentru centrala-de 
221 mp, identificate in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2: Se aprobă demolarea construcţiilor centralei termice si a depozitului 
de combustibil aferent acesteia, cladiri care face parte din domeniul privat al 
oraşului Brezoi, cu suprafaţa construită centrala-258 mp si depozit-221mp, aflate 
intr-un stadiu avansat de degradare, fiind nefunctionale, urmand, ca materialele 
rezultate sa fie recuperate si valorificate, in conditiile legii. 

Art.3.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primarul orasului 
Brezoi. 

Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului- Judeţul 

Vâlcea si Primarului oraşului Brezoi si va fi postata pe pagina web 
www.primariabrezoi.ro si afisata la sediul Primariei Brezoi. 

Brczoi la 30.08.2018 

Contrascmnează pentru legalitate 
Secretar 

Sandu Nicolae i 
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