
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

I 1 O TA R A R EA Nr. 76 

Privitoare la 11 Expe1tizarea tehnico-financiara a terenului intravilan cu 
suprafata de 7,00 mp. apartinand domeniului privat, situat pe str. Profesor 
Gheorghe Surdu , nr.2E, oras Brezo i 

' ' 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
24.09.2020, la care participa un numar de 15 consilieri elin totalul ele 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin 1-I.C.L nr.54/25.06.2020, domnul consilier Diaconu 
Sandu a fost ales presedinte ele sedinta, 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.5064/2 1.09.2020 a pri marului 
orasului Brezoi, rapoartele de avi zare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul de specialitate nr. 5065/21.09.2020 
intocmit de Compartimentul Urbanism prin care, se propune, expertizarea 
tehnico-financiara a terenului intravilan cu suprafata de 7,00 mp. apartinand 
domeniului privat,situat pe str.Profesor Gheorghe Surdu, nr.2E, oras Brezoi, 
terenuri pentru care nu au fost identificate in evidenta Primariei Rrezoi cereri sau 
hotarari judecatoresti formulate sau pronunlate in baza legilor fondului funciar. 

Vazand raportul de avizare al proiectulu i de hotarare intocmit de 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate, atat prin 
referatul de aprobare cat si prin rapo1tul de specialitate, mai sus mentionate, 

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/ 1991 a contabi li tatii, 
republicata, art.553 Cod Civil , art.363 din OG nr.57 /20 19 privind Codul 
Administrativ 

In temeiul att.l29 alin.(14), art.l96 alin.(l), din OG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un numar de 15 voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOTI\ RARE: 

Art.l :Se aprobă evaluarea prin experti zarea tehnico-financiara a terenului 
intravilan cu suprafata de 7,00 mp apartinand domeniului privat, situat pe str. 
Profesor Gheorghe Surdu, nr.2E, oras Brezoi, conform anexei care face pa1te 
integranta din prezenta hotarare. 



Art.2:Primarul o rasului Brezoi va urman ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3 :Prezenta hotarare se va comunica astfel: 
- Institutiei Prefectului-Judetului Valcea, 
-Primarului orasu lui Brezoi; 

Brezoi la 24 septembrie 2020, 

Presedinte de sedinta 
Diaconu Sandu 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general 

Sandu Nico~ ~ 
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