
" ROMANIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

H O T Ă R Â RE A Nr. 16 

Privitoare la: "Dezlipirea (dezmembrarea) terenului cu suprafata 
de 1080 mp, apartinand domeniului privat al orasului situat in Brezoi, str. Cozia 
, nr.3A ( fost zona canton SGA ). 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 
26 octombrie 2017, la care participă un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din 
câţi este constituit, 

Văzând că prin H.C.L.nr.64/28.09.2017 domnul , O.Q~silier: :J bcal 
Dumitrescu Gheorghe fost ales preşedinte de şedinţă, ' . --:;; \ .. 

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de dL-~Schell R.ob>ert:. 
primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilot de sp€cialitât,e, 
precum şi raportul de specialitate nr.6818 din. 20 . .10.2017 
întocmit de Biroul Urbanism, prin care, se propune dezlipirea (dezmembrarea) 
terenului cu suprafata de 1080 mp, apartinand domeniului privat al orasului 
situat in Brezoi , str. Cozia , m·.3A ( fost zona canton SGA ). 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului. 

În 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; 

În temeiul art.36, alin. 2, lit. c, art. 45 si art.121 alin.(2) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
complctărilc ulterioare, cu un nr. de 15 voturi "pentru". 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art.l :Se aproba dezlipirea (dezmembrarea) terenului in suprafata de 1080 
mp apartinand domeniului privat al orasului, situat in Brezoi, str. Cozia , nr.3A ( 
fost zona canton SGA ), inscris in CF cu nr. 36668. 



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

-Lotul I in suprafata de 450 mp, cu nr. cadastral 36875. 
- Lotul II in suprafata de 630mp , cu nr. cadastral 36876, conform 

anexei care face parte integranta. 
Art.3:Se imputemiceste Primarul oraşului Brezoi,domnul Schell Robert

Adrian pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre si a semna actele notariale 
necesare acestei dezlipiri( dezmembrari) de terenuri. 

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

-Instituţiei Prefectului 
-Biroului Notarului Public 

Brezoi la 26 octombrie 2017 
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Suprafata masurata a Imobilului (mp) Adresa Imobilului 
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UNITATEAADMINISTRATN TERITORILA (UAT) 

442900 

LOT2 
1CC 
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442900 

DEZLIPIRE IMOBIL 

442950 

Executant, 

Nr. Cad. Suprafata Categoria Descrierea imobilului 
S.C. GEOMETRIC S.R.L. 

(mp) de folosinta 

36668 1080 ce CURTI CONSTRUCTII 

Total 1080 


