
ROMANIA 
JUDEIUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT A RARE A Nr.58 

Privind: "Aprobarea solicitarii catre Guvernul Romaniei in vederea 
promovarii proiectului de Hotarare a Guvernului privind trecerea, cu titlul gratuit, 
a unui imobil din domeniul public al statului si din administratia Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru 
Agricultura-Centrul Judetean Valcea, in domeniul public al orasului Brezoi, 
judetul Valcea si in administrarea Consiliului Local al orasului Brezoi » 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 25 
iunie 2020, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaconescu Ilie 
a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.3124/17.06.2020 prezentat de dl. 
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate si raportul de specialitate nr.3125/17.06.2020/19.11.2018, intocmit de 
Compartimentul Urbanism, prin care se propune Aprobarea solicitarii catre 
Guvernul Romaniei in vederea promovarii proiectului de Hotarare a Guvernului 
privind trecerea, cu titlul gratuit, a imobilului-teren, in suprafata de 530,41 m.p., 
situat in orasul Brezoi, str. Unirii, in zona Pietii Agroalimentare, din domeniul 
public al statului si din administratia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) -Centrul 
Judetean Valcea, in domeniul public al orasului Brezoi, judetul Valcea si m 
administrarea Consiliului Local al orasului Brezoi . 

Initial, prin HCL Brezoi nr.51/14.05.2008, Consiliul Local Brezoi al 
orasului Brezoi a aprobat trecerea din domeniul public al orasului Brezoi, in 
domeniul public al statului, a terenului, in suprafata de 530,41 m.p., in scopul 
edificarii unei constructii cu destinatie de sediu pentru Centrul Local Brezoi al 
APIA -Centrul Judetean Valcea. 

Terenul a fost apoi inventariat in domeniul public al statului prin HG 
nr.1607/2008 

Cum, ulterior, lucrarile de investitii pentru edificarea sediului Centrului 
Local Brezoi al APIA nu au mai fost demarate, iar Consiliul Local Brezoi a pus la 
dispozitie o constructie deja edificata pentru a fi organizata drept sediu al 



Centrului Local Brezoi al APIA, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin 
APIA -Centrul Judetean Valcea a solicitat initierea procedurii in vederea 
promovarii proiectului de Hotarare a Guvernului privind trecerea, cu titlul 
gratuit, a imobilului-teren din domeniul public al statului si din administrarea 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin APIA-Centrul Judetean 
Valcea, in domeniul public al orasului Brezoi, Judetul V aleea si in administrarea 
Consiliului Local al orasului Brezoi. 

In considerarea adreselor nr.42564/09.09.2014 a Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale, precum si nr. 2624/16.03.2020 a Agentiei de Plati si 
Interventie pentru Agricultura, Centrul Judetean Valcea; 

In conformitate cu dispozitiile art.292 din OUG nr.57 /2019 privind Codul 
Administrativ; 

In temeiul art.129, alin.(14) si art.196, alin.(l), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu un nr. de 15 voturi "pentru" . 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 

Art.1 :Se aproba solicitarea catre Guvernul Romaniei in vederea promovarii 
proiectului de Hotarare a Guvernului privind trecerea, cu titlul gratuit, a imobilului
teren din domeniul public al statului si din administratia Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura-Centrul 
Judetean Valcea, in domeniul public al orasului Brezoi, judetul Valcea si in 
administrarea Consiliului Local al orasului Brezoi. 

Datele de identificare ale imobilului-teren : 
Situare: Orasul Brezoi, Judetul Valcea, Strada Unirii, Zona Piata 

Agroalimentara ; 
Persoana Juridica de la care se transmite imobilul : Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura-Centrul 
Judetean Valcea, C.U.I. 23082476; 

Persoana juridica la care se transmite imobilul : orasul Brezoi, administrare 
Consiliul Local al orasului Brezoi, C.U.I.2541894; 

Caracteristici tehnice: S=530,41 m.p. 
Valoare de inventar: 60932 lei; 
Nr. M.F.P. 154549 
Cod de clasificare: 8.29.08 
C.F. 36080 
Art.2. Se declara bun de interes public local, imobilul-teren prevazut la art.1 

din prezenta hotarare, acesta aflandu-se in centrul civic al orasului Brezoi, in 
vecinatatea Pietii Agroalimentare-Brezoi. 

Art.3 :Primarul orasului Brezoi si Compartimentul Urbanism din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Brezoi vor urman ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

ArtA :Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 



-Primarului orasului Brezoi ; 
- Compartimentului Urbanism ; 
- Consiliului Judetean Valcea ; 
-Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati 

si Interventie pentru Agricultura-Centrul Judetean V aleea. 

Brezoi la 25 iunie 2020 

Presedinte de sedinta 

Ilie Diacone;~ 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar General oras Brezoi 

NicolaeS~~ 


