
ROMANIA 

JUDEŢUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTARARE nr.69 

Privitoare la: " Aprobarea dezlipirii (dezmembrarii) terenului cu suprafata de 
12.100 mp ,apartinand domeniului public al orasului situat in Brezoi, str. Cozia) 

Consiliul Local Brczoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara 
astazi 27 septembrie 2018, la care participa un nr. de 13 consilieri din totalul 
de 15 din cati este constituit, 

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

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de dl. Schell Robert
primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 
precum si raportul de specialitate nr. 5277 din.25.09.2018, intocmit de Biroul 
Urbanism, prin care se propune dezlipirea (dezmembrarea) terenului cu 
suprafata totală de 12.100 mp, apartinand domeniului public al orasului, situat 
in Brezoi , str. Cozia, punctul "Statia de Epurare Brezoi", dezlipire, in urma 
careia rezulta suprafata de teren imprejmuită, de 11.021 m.p., afectată utilitatii 
publice, respectiv Statiei de Epurare Brezoi si suprafata de teren neimprejmuit, 
de 1079 m.p., situată in exteriorul Statiei de Epurare, motivat de faptul ca 
aceasta suprafata de teren, de 1079 m.p., se afla in afara imprejmuirii 
perimetrului statiei de epurare si nu este de uz si de interes public. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit 
de secretarul orasului~ dat in conssiderarea situatiei de fapt relevate prin raportul 
de specialitate nr. 5277 din 25.09.2018, mai sus mentionat. 

In conformitate cu dispozitiile art. 879, alin.(2) si alin.(5), art.880 din 
Legea nr. 287/2009 (Codul Civil), republicata, modificata si completata, art.25 
din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata (r3

), 

modificata si completata;Ordinul nr.700/2014 al Directorului General al 
ANCPI;, art.121, alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art.36, alin. 2, lit. c), alin.(5), lit. c) si art. 45 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu un nr. de 13 voturi "pentru" . 

Adopta urmatoarea 



HOTARARE 

Art.1: Se aproba dezlipirea (dezmembrarea) terenului terenului cu suprafata 
de 12.100 mp ,apartinand domeniului public al orasului situat in Brezoi, str. 
Cozia, punctul Statia de Epurare Brezoi. 

Art.2:In urma dezlipirii( dezmembrarii) se creaza doua loturi, dupa cum 
urmeaza: 

- Lotul I in suprafata de 11.021 mp - teren, in prezent împrejmuit, in 
perimetrul caruia functioneaza statia de epurare, teren ce ramane in domeniul 
public al orasului Brezoi. 

- Lotul II in suprafata de 1079 mp - teren neamprejmuit, situat in 
exteriorul statiei de epurare, ce urmeaza a trece, ulterior dezmembrarii, in 
domeniul privat al orasului (terenul nefiind afectat uzului si interesului public). 

Art.3:Se imputerniceste Primarul orasului Brezoi,domnul Schell Robert
Adrian pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare si a semna actele notariale 
necesare acestei dezlipiri( dezmembrari) de terenuri. 

Art.4: Prezenta hotarare, ce va fi afisata la sediul Primariei orasului Brezoi 
si pe pagina www.primariabrezoi.ro, se va comunica astfel : 

-Institutiei Prefectului- Judetul Valcea. 
-Biroului Notarului Public 

Brezoi, la 2:y.-septembrie 2018 

Contrasemeneaza pentru legalitat 
Secretar, 

Sandu Nico~ --Z._ 


