
PRIMARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL VÂLCEA 
Nr.4349/18.07.20 19 

ANUNT 1 
1 

În conformitate cu prevederi le art.l33.t1I:t.l34, si art.l35. din O.lJ .G nr.57/20 19 
privind Codul administrativ, se aduce la cuno~tinta locuitorilor orasului 13rezoi ca în 
ziua de joi 25 iulie 2019, ora 15,00, are l~c la sediul Primariei Orasului Brezoi, 
sedinta ordinara pe luna iulie, cu urn1atoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din 
data de 25 iulie 20 19; 
2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a :Consiliului Local al 
Orasului Brezoi din data de 27 iunie 20 19~. 
3.Proiect de hotarare privind" Modificarea organigramei si a statului de functii 
ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi'' ; 

lnitiator :primarul orasului Brţzoi. 
A vi zare :comisiile de specialit~1te nr.l ,3,4. 

4.Proiect de hotarare privind ,.Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si 
stabilirea pretului terenului intravilan cu suprafata de 500,00 mp apartinand 
domeniului privat, situat pe strada Artarului, nr.8, oras Brezoi ; 

lnitiator: primarul orasului Brezoi. 1: 

Avizare: comisiile de specialitate nr.l.-3.: r 

5.Proiect de hotarare privind " Scoatei·ea la·~ vanzare pnn licitatie publica si 
stabilirea pretului terenului cu supra1~tta d~ 380,00 mp dpartinand domeniului 
privat, situat pe strada Profesor Gheorghe SL\rdu, nr.5, (mts Brezoi"; 

lnitiator: primarul orasului Brezoi. 
Avizare: comisiile de specialitate nr.l-3. '1

1 1 

6.Proiect de hotarare privind" S~oaterea la vanzare prin licitatie publica si 
stabilirea pretului terenului cu suprafata dţ 360,00 mp apartinand domeniului 
privat, situat pe strada Unirii, nr.2Âi, oras qrezoi:".1 

lnitiator: primarul orasului Brezc)i. · 1 
1 

Avizare: comisiile de specialitate pr.l~3\ 
7.Proiect de hotarare privind "Coqce.sion~t;n.t~l tţm:ţlicitatie publica a spatiului cu 

destinata de cabinet medical, supr~1fft~ ufilt1 de!;~9f7 mp-cabinet si 2,83 mp-
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spatiu comun, situate 111 oras 'I3rezoi, catre SC.Rapitest 
Clinica SRL". !ii i 

•? ; ilo ' · .~· f 

Initiator: primarul orasului B1fe.zp :, . .. 
Avizare: comisiile de specialiţhte Jir.'I'-{.'. ... , 

8.Aprobarea de principiu a ROF C9psijlul. I~c)cal Brezoi.; 
9.Informare asupra situatiei dato,dei .in sdma de 3 88.271,4 I lei datorate de 
Asociatia de Proprietari Brezoi 6atre! operdtoi·ul de apa SC APA VI L SA, cu 
dispunerea de principiu a unor mastll·i'.:urgei1te pentru asigurarea sumelor de bani 

1 

datorate de membrii asociatiei de proprietari, in vederea asigurarii furnizarii apei 
potabile. 
1 O.Intrebari.Interpelari. r • 

ll.Diverse. 
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