
" ROMANIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

HOTARAREA NR.68 

Privitoare la: " Completarea domeniului privat al orasului 
Brezoi" 

Consiliul Local Drezoi, Judetul V aleea, intrunit in sedinta 
ordinara astazi 27.09.2018, la care participa un nr. de 13 consilieri 
din totalul de 15 din cati este constituit, 

Vazand ca prin H.C.L nr.42/28.06.2018, domnul consilier 
Petrescu F1orine1 Cornel a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de catre dl. 
Schell Robert-pritnarul orasului Brezoi, rapotiul de avizare al 
comisiilor de specialitate, precum si raportul de specialitate nr. 5276_ 
din 25.09.2018 intocmit de intocmit de Compartimentul de Urbanism, 
prin care se propune completarea domeniului privat al orasului 
Brezoi, cu terenuri care sunt lipsite de sarcini si nu fac obiectul unor 
litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti, nefacand obiectul 
revendicarilor potrivit legilor speciale ori dreptului comun. 

V azand Procesul Verbal pde inventariere in domeniul privat 
al orasului nr. 5275/25.09.2018, precum si raportul de avizare a 
legalitatii proiectului de hotarare intocmit de secretarul orâsulu('dat 
in considerarea situatiei de fapt relevate prin Raportul de specialitate 

' ~ ' 

nr. 5276/25.09.2018; 
In conformitate cu prevederile art.4 Legea nr.2l3/1998, 

privind bunurile proprietate publica, modificata si completata, art.553 
alin.(1) din Codul Civil ; 

In temeiul art.36 alin.(2),lit. c), art.45 din Legea nr.215/2001, 
privind administratia publica locala, republica, modificata si 
completata, cu unnr. de 13 voturi "pentru", 

Adoptă următoarea : 
HOTARARE 



Art.l :(1) Se aproba completarea inventarului domeniului privat al 
orasului Brezoi cu bunul imobil-teren, dupa cum urmeaza: 

Nr. Denumirea Elemente de identificare PIF Valoare 
crt bunului 
1 Teren Amplasament: Oras Brezoi, sat 1997 5.491,20 

Pasc oaia, 
Vecini: 
N - Oras Brezoi; 
S - Zamfir Gheorghe; 
E -Paraul Pascoaia; 
V - Oras Brezoi 
Categoria- curti-constructii 
Suprafata : 80 mp. 

(2) Terenul mentionat la art.l din prezenta hotarare este 
identificat in anexa nr.l care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre 
Primarul orasului Brezoi. 

Art.3.Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului
Judetul Valcea si Primarului oraşului Brezoi, prin intermediului 

secretarului orasului care asigura aducerea ei la cunostinta publica. 

Brezoi, la 2'}-septembrie 2018 

Presedinte de sedinta, 
Petrescu Flm·inel Cornel 

Contrasemeneaza pentru legalitat 
Secretar, 

Sandu Nico::r ~ 
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