
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT A RARE A Nr.59 

Privitoare : la Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
25.06.2020, 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.31 01 din 17.65.2020 prezentat de 
catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor 
de specialitate, precum si raportul de specialitate nr. 3102 din 17.06.2020 
intocmitde Compartimentul de Urbanism, prin care se propune completarea 
inventarului domeniului privat al orasului Brezoi, cu terenuri care sunt lipsite de 
sarcini si nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti, 
nefacand obiectul revendicarilor potrivit legilor speciale ori dreptului comun. 

A vand in vedere Procesul verbal de inventariere in domeniul privat al 
orasului Brezoi, nr.2532din 18.05.2020. 

In conformitate cu prevederile art.354, art.355, art.357 privind Codul 
administrativ, art.553 alin.(l) dinCodul Civil; 

In temeiul prevederilor art.l29 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3), lit.g) si art.l96 
alin.(1), lit.a), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar 
de 15 voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art.l:(1) Se aproba completarea inventarului domeniului privat al orasului 
Brezoi cu bunurile imobile-terenuri, dupa cum urmeaza: 



Nr. Denumirea Elemente de identificare PIF Valoare 
crt bunului 
1 Teren Amplasament: 1997 41.928,48 

OrasBrezoi,satPascoaia, str. 
Luncanilor, nr.21 
Amplasatintravilan 
Vecini: 
N-, nr. cad. 36898; 
S- OrasBrezoi; 
E- OrasBrezoi, 
V - NicaConstantin; 
Categoria: curti -constructii 
Suprafata S= 600 mp 

Terenul au fost inventariat de catre com1s1a de inventariere terenuri din 
domeniul privat al orasului, prin procesul verbal nr. 2532 din 18.05.2020. 

Planul de amplasament si delimitare a imobilului se regaseste in anexa 
1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Pe data prezentei, HCL nr.41128.05.2020 isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.3.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primarul orasului 

Brezoi. 
Art.4.Prezenta hotarare se va publica si se va comumca Institutiei 

Prefectului- JudetulValcea si Primarului orasului Brezoi. 

Brezoi la 25 iunie 2020 

Presedinte de sedinta 

--="'-===:::,..._ Ilie Diaconesc# 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar General oras Brezoi 

Nicolae S~ ""'-4 
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Plan de amplasament si delimitare a imobilului 
SCARA1 :500 

""" 
~~ Suprafata masurata a Imobilului {mp) Adresa Imobilului . .., ' 

Nr. Carte Funciara 

434100 

+ 

434100 

Nr. Categoria 
parcela de folosinta 

1 A 
Total 

s =600mp Localitate PASCOAIA, strada lUNCANILOR 
• INTRAVILAN 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORILA UAT-} 
BREZOI, JUDET VALCEA 

434150 

434150 

A. Date referitoare la teren 

Suprafata (mp) 

600 

600 

Mentlunl 

!MPREJMUIT CU GARD 
INTRE PUNCTELE 3-4·5-fH-8·1 

NEIMPREJMUIT IN REST 
Suprafata totala masurata a Imobilului = 600mp 

Suprafata din act = ----

Inspector 

Conflrm Introducerea Imobilului In baza de date 
Integrata si atribuirea numarului cadastral 

Semnatura si parafa 

!;lata: 

Stampila BCPI 

N 


