
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTAR ARE A Nr. .. Proiect.. .. nr. 4987/21.08.2019 

Privitoare la : Modificarea Hotararii Consiliului Local Brezoi nr.55 din 27 iule, 
2019, privindScoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului 
terenului cu suprafata de - 500,00 mp., apartinand domeniului privat, situat in 
orasul Brezoi str. Artarului , nr.8. 

Consiliul Local Brezoi, JudetulValcea, intrunit in sedintaordinaraastazi 
29.08.2019, la care participa un numar de ............ consilieridintotalul de 15 din 
cati este constituit, 

Vazand ca prin H.C.L nr.48/27.06.2019, domnulconsilierBusuAdrian afost 
ales presedinte de sedinta, 

Avand in vederereferatul de aprobare nr. ......... alprimaruluiorasuluiBrezoi, 
rapoartele de avizarealecomisiilor de specialitatedincadrulConsiliului Local al 
orasuluiBrezoi, raportul de specialitatenr .................. intocmit de 
CompartimentulUrbanism, motivat de faptul, ca, atat in alin. 4 dinpreambul cat si la 
art.1 ale HotarariiConsiliului Local Brezoi nr.55 din 25.07.20 19s
austrecuratdouaerori, legate de raportul de evaluare, atat 111 ceea ce 
privestenumarulraportului, celcorectfiind 23/04.07.2019, cat si 111 ceea ce 
privestevaloarea, ceacorectafiind 7387 euro. 
In conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificările 
şi completările ulterioare , cuprevederileart. 553 din Codul Civil , art.363 alin.l-7 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 



In temeiul art. In temeiul art. 129 alin.( 6) lit. b) din coroborat cu art.l96 
alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57 /20 19privindCoduladministrativ, cu un numar de 

t '" t " ........ vo un pen ru , 
Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Articol unic: 1. Se aproba modificarea alin.4 din preambulul Hotararii Consiliului 
Local Brezoi nr.55/25.07 .20 19,privindScoaterea la vanzare prin licitatie publica si 
stabilirea pretului terenului cu suprafata de - 500,00 mp., apartinand domeniului 
privat, situat in orasul Brezoi str. Artarului, nr.8, care va avea urmatorul continut: 

"Avand in vederevaloarea de inventar a terenuluiechivalenta, la data 
raportului de specialitate mai sus mentionat, cuvaloarea de 7387 EURO, fata de 
valoarea de 7160 EURO stabilitaprinraportul de expertiza nr.23 din 04.07.2019 al 
terenului, intocmit de evaluatorautorizatDiculescu Emanuel,anexat la raportul de 
specialitate nr.4365/18.07.2019. » 

2.Se aproba modificarea art.l din Hotararea Consiliului Local Brezoi 
nr.55/25.07.20 19,privindScoaterea la vanzare prin 1 icitatie publica si stabi 1 irca 
pretului terenului cu suprafata de - 500,00 mp., apartinand domeniului privat, 
situat in orasul Brezoi str. Artarului , nr.8, care va avea urmatorul continut: 

"Art.l.Consiliul Local Brezoi isi insuseste valoarea de inventar a terenului, 
echivalenta la data platii cu 7387 EURO, fata de valoarea de 7160 EURO, stabilita 
prin raportul de expertiza nr. 23/04.07.20 19,intocmit de evaluator autorizat 
"Diculescu Emanuel" pentru terenul in suprafata de 500,00 mp apartinand 
domeniului privat, situat in intravilanul orasului Brezoi, str. Artarului, nr.8, judetul 
V aleea, astfel cum .. este identificat in anexa 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare." 
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