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Privind "Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 3 din 03.04.2019, 
incheiat cu LUPULETU ROXANA, catre POPESCU DRIGA MIRCEA 
VASILE 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
28.05.2020 , la care participa un nr. de .. .. consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin 1-I.C.L nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaconescu Ilie 
a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.2530 din 18.05.2020 prezentat 
de dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate nr. 2531_ din 18.05.2020 intocmit 
de Compartimentul de Urbanism, prin care, se propune " Aprobarea cesiunii 
contractului de concesiune nr. 3 din 03.04.2019, incheiat cu LUPULETU 
ROXANA catre POPESCU DRIGA MIRCEA VASILE, teren pentru care nu au 
fost identificate in evidenta Primariei Brezoi cereri sau hotarari judecatoresti 
formulate sau pronuntate in baza legilor fondului funciar . 

Avand in vedere solicitarea nr.2394 din 08.05.2020 facuta de catre 
POPESCU DRIGA MIRCEA VASILE, cu domiciliul in comuna Verguleasa , sat 
Cucueti, str. Petrolului, nr.74, judetul Olt. 

Prin contractul de concesiune nr. 3 din 03.04.2019, incheiat cu 
LUPULETU ROXANA a fost concesionat terenul cu suprafata de 4,00 mp, situat 
in Brezoi, str. Profesor Gheorghe Surdu, in vecinatatea bl. M13. 

Ţinând cont de prevederile art.41 alin.(l) ale Legii nr.S0/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, prevederile art.1315-
1320 Codului Civil, art.1 08 privind Codul administrativ. 

În temeiul, art.129 alin.(2) lit.c, alin.(6) lit.b, art.139, alin.(3), lit.g şi art.196 
alin.(l), lit.a, 362 alin.(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTĂRĂŞTE 



Articolul 1: Se aprobă cesionarea în favoarea, dl. POPESCU DRIGA 
MIRCEA VASILE cu domiciliul in comuna Verguleasa, sat Cucueti, str. 
Petrolului, nr.74, judetul Olt, a contractului de concesiune nr. 3 din 03.04.2019, 
încheiat între Oraşul Brezoi prin Consiliul Local Brezoi şi LUPULETU ROXANA 
având ca obiect concesionarea unei suprafeţe de 4 mp, situat in Brezoi, str. 
Profesor Gheorghe Surdu, bl. M13, prin act aditional. 

Articolul 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
încredinţează Primarului orasului Brezoi, si Compartimentul de Urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate 

Articolul 3: Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ 
competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004; 

Articolul 4: Prezenta hotarare se va comunica publica, in conditiile legii si 
se va comunica Institutiei Prefectului-Judetul Valcea, Primarului orasului Brezoi 
si Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Brezoi. 

Brezoi, 28 mai 2020 

Primar, 
Schell Robert Adrian 
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