
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

H O T A R AR E A Nr. Proiect Nu. 4/ 

Privitoare : la Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
25.03.2021, la care participa un numar de consilieri din totalul de 15 din 
cati este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr. 99/17.12.2020, domnul consilier Atanasescu 
Constantin a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr ........... din .......... , prezentat de 
catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor 
de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Brezoi, precum si raportul 
de specialitate nr ....... din ............ intocmit de 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. 

Avand in vedere Procesul verbal de inventariere nr. .. ...... din .......... in 
domeniul privat al orasului Brezoi. 

In conformitate cu prevederile art.354, art.355, art.357 privind 
administrativ ; 

Codul 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(14) coroborat cu art.l96 alin.(!), lit.a), 
din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu un numar de ....... voturi 

t " "pen ru , 

Adopta urmatoarea : 

HOTARARE: 

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



Nr. Denumirea Elemente de identificare PIF Valoare 
crt bunului 
1 Teren Amplasament: OrasBrezoi, 1997 16.122,16 

Amplasat extravilan 
Vecini: 
N - SC Hidroconstructia SA 
S - oras Brezoi 
E- zona de protectie DN7 
V - Manolea Elena-Cristina 
Categoria: curti-constructii 
Suprafata S= 232mp 

(2)Terenul a fost inventariat de catre comisia de inventariere terenuri din 
domeniul privat al orasului, prin procesul verbal nr ...... din ............ . 

(3) Planul de situatie se regaseste in anexa 1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2.Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari. 

Art.3.Prezenta hotarare se va publica in conditiile legii si va fi comunicata 
astfel : 

- Institutiei Prefectului- JudetulValcea 
- Primarului orasului Brezoi 
- Compartimentului de Urbanism. 

INITIA TOR, 
legalitate, 

PRIMAR, 
Robeti-Adrian S 

Intocmit, 
Compartiment Urbanism 

Ing. Victorita Miu 

~ 

Brezoi, ......................... , 

A vizeaza pentru 

Secretar general U.A.T., 

Nicolae S=1' ~ 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 1607 din 11.03. 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al 
orasului Brezoi 

In vederea implementarii proiectului - Amenajare urbana si peisagistica a 
zonei de intrare in orasul Brezoi. 

Accesul in oras este in prezent o zona neprimitoare si in nici un caz 
reprezentativa pentru orasul Brezoi. 

Se propune amenajarea zonei din punct de vedere urbanistic si peisagistic , in 
concordanta cu aspectul general al orasului. 

Amplasament - str. Calea Eroilor nr. 2A- la intersectia dintre DN 7 si DN7 A 

-Suprafata = 232 mp 

Terenul intravilan , teren neinventariat anterior este liber de sarcini, nu 
face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire 
la situatia juridica si nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in 
materie sau dreptului comun. 
Se impune completarea inventarului domeniului privat al orasului cu urmatorului 

teren: 

Nr. Denumirea Elemente de identificare PIF Valoare 

crt bunului 

1 Teren Amplasament: Oras Brezoi, 1997 16.122,16 
Amplasat intravilan 
Vecini: 
N - SC Hidroconstructia SA 
S - Oras Brezoi 
E - zona de protectie DN7 
V - Manolea Elena Cristina 
Categoria: curti-constructii 
Suprafata S= 232 mp 



Terenul a fost inventariat de catre comisia de inventariere terenuri din 
domeniul privat al orasului, prin procesul verbal nr. 1603 din 11.03.2021. 

Planul de situatie se regaste in anexa nr. 1 
A vand in vedere prevederile : 

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 

ART. 357 
Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ

teritoriale 
(1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ

teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă 
de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile 

respective, după caz. 
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin dispoziţia autorităţii executive a 

fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. 
(3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia de a actualiza inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de 
zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective. 

(4) Inventarul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. 

A vand in vedere ca cele prezentate se incadreaza in prevederile legale 
propunem Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata de 
initiator. 

CONSILIER, 
MIU VICTORITA 

(L 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR. 1604 din 11.03.2020 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al 
orasului Brezoi 

In vederea implementarii proiectului - Amenajare urbana si peisagistica a 
zonei de intrare in orasul Brezoi. 

Accesul in oras este in present o zona neprimitoare si in nici un caz 
reprezentativa pentru orasul Brezoi. 

Se propune amenajarea zonei din punct de vedere urbanistic si peisagistic, in 
concordanta cu aspectul general al orasului . 

Amplasament - str. Calea Eroilor nr. 2A- la intersectia dintre DN 7 si DN7 A 

- Suprafata = 232 mp 

Terenul intravilan , teren neinventariat anterior este liber de sarcini , nu 
face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire 
la situatia juridica si nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in 
materie sau dreptului comun. 
Se impune completarea inventarului domeniului privat al orasului cu urmatorul 
teren: 

Nr. Denumirea Elemente de identificare PIF Valoare 
crt bunului 

1 Teren Amplasament: Oras Brezoi, 1997 16.122,16 
Amplasat intravilan 
Vecini: 
N - SC Hidroconstructia SA 
S- Oras Brezoi 
E - zona de protectie DN7 
V- Manolea Elena Cristina 
Categoria: curti-constructii 
Suprafata S= 232 mp 



Terenul a fost inventariat de catre comisia de inventariere terenuri din 

domeniul privat al orasului, prin procesul verbal nr. 1603 din 11.03.2021. 

Planul de situatie se regaste in anexa nr. 1 

A vand in vedere cele prezentate precum si prevederile legale in vigoare 

propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare. 

PRIMAR, 

SCHELL!)OBERT 

i ~ ~ 
;~ 



PRIMARIA BREZOI 

JUDETUL V ALCEA 
Nr. 1603 din 11.03.2021 

PROCES VERBAL 

Privind inventarierea in domeniului privat a terenului situat in orasul Brezoi, 
str. Calea Eroilor nr. 2A 

Comisia de inventariere a terenurilor apartinand domeniului privat constituita prin 
Dispozitia nr. 7 din 23 .O 1.2018 a procedat la identificarea si evaluarea terenurilor care vor 
fi inventarite in domeniul privat al orasului . 

In urma verificarilor terenul mentionat este liber de sarcini, nu face obiectul unor 
litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica si nu 
fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun. 

Terenul are urmatoarele amplasamente, caracteristici , valori si vecinatati : 

Nr. Denumirea Elemente de identificare PIF Valoare 
crt bunului 

1 Teren Amplasament: Oras Brezoi, 1997 16.122,16 
Amplasat intravilan 
Vecini: 
N - SC Hidroconstructia SA 
S- Oras Brezoi 
E - zona de protectie DN7 
V- Manolea Elena Cristina 
Categoria: curti-constructii 
Suprafata S= 232 mp 

Terenul a fost inventariat de catre comisia de inventariere terenuri din 
domeniul privat al orasului , concluziile au fost evidentiate in prezentul procesul 
verbal nr. 1603 din 11.03.2021 

Planul de situatie se regaste in anexa nr. 1 



Comisia de inventariere propune cuprinderea in inventarul domeniului privat a 
terenului cu caracteristicile sus mentionate. 

COMISIA: 

SCHELL ROBERT 

POPESCU MARIA RAMONA--Ifh'-"---·· ____ _ 

MIU VICTORITA ~~~ -ÎJ--,-----
STROESCU MIHAELA 

------~----------
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