
JUDEIUL V"LCEA 
CONSILIUL LOCAL ORA} BREZOI 

-Proiect-

HOTAR ARE A Nr. 

Privitoare la " Evaluarea prin expertizarea tehnica-financiara a terenurilor 
intravilane apartinand domeniului privat cu suprafatele :2000 mp - str. Calea 
Eroilor, nr .1, 864 mp- str. Salei ei, nr. 4A, 300 mp --str. Molidului, nr. 19,300 
mp. -str. Carpenului , nr. 3A 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
25.06.2020, la care participa un numar de 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, 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.3120/17.06.2020 a primarului 
orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul de specialitate nr. 31211!7.06.2020 
din16.1 0.2019 intocmit de Compartimentul Urbanism prin care, se propune, 
Evaluarea prin expertizarea tehnico-11nanciara a terenurilor intravilane 
apartinand domeniului privat cu suprafatele :2000 mp - str. Calea Eroilor , nr .1, 
864 mp - str. Salciei , nr. 4A, 300 mp - str. Molidului , nr. 19,300 mp. -str. 
Carpenului , nr. 3A, terenuri pentru care nu au fost identi11cate in evidenta 
Primariei Brezoi cereri sau hotarari judecatoresti formulate sau pronuntate in baza 
legilor fondului funciar . 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, 
republicata, art.553 Cod Civil, art.363 din OG nr.57 /2019 privind Codul 
Administrativ 

In temeiul art.l29 alin.(l4), art.196 alin.(l), din OG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un numar de ................ voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 



Art.l :Se aprobă evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a 
terenurilor intravilane apartinand domeniului privat cu suprah1tele :2000 mp 
str. Calea Eroilor , nr .1, 864 mp ··- str. Salei ei , nr. 4A, 300 mp -·· str. Molid ului , 
nr. 19,300 mp. --str. Carpenului , nr. 3A, conform anexelor care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 

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

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

Brezoi Ia 25 iunie 2020, 

A vizeaza pentru legalitate 
SECRET AR GENERAL, 

SanduNic~~ 
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~\-



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 3120 din 17.06.2020 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare privind evaluarea prin expertizarea tehnica-financiara a 
terenurilor intravilane apartinand domeniului privat cu suprafatele : 

1. 2000 mp -str. Calea Eroilor, nr .1 
2. 864 mp - str. Salciei , nr. 4A 
3. 300 mp- str. Molidului, nr. 19 
4. 300 mp.- Carpenului, nr. 3A 

Terenurile apartin domeniului privat al orasului si sunt situate intravilan, conform 
anexelor nr. 1, 2 ,3 si 4: 

1. 2000 mp - str. Calea Eroilor , nr .1 
2. 864 mp - str. Salciei , nr. 4A 
3. 300 mp- str. Molidului, nr. 19 
4. 300 mp.- Carpenului , nr. 3A 

Conform Planului Urbanistic General terenul are destinatia de curti-constructii
zona locuinte si functiuni complementare. 

Utilitati -alimentare cu apa si energie electrica,canalizare ,acces auto. 
Terenurile cu suprafetele mentionate mai sus, apartin domeniului privat al 

orasului , terenuri pentru care nu au fost identificate in evidenta Primariei Brezoi cereri 
sau hotarari judecatoresti formulate sau pronuntate in baza legilor fondului funciar . 

Vecini - orasul Brezoi si proprietati particulare 
Beneficii - venit la bugetul local 
Consiliul local aproba prin hotarare evaluarea prin expertizare tehnoco-financiara 

a terenurilor. 
A vand in vedere cele prezentate , propun aprobarea proiectului de hotarare in 

forma prezentata de initiator . 

Primar, 
Robert Adr( 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 3121 din 17.06.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a 
terenurilor intravilane apartinand domeniului privat cu suprafatele : 

1. 2000 mp - str. Calea Eroilor , nr .1 
2. 864 mp - str. Salciei , nr. 4A 
3. 300 mp- str. Molidului, nr. 19 
4. 300 mp.- Carpenului , nr. 3A 

Terenurile apartin domeniului privat al orasului si sunt situate intravilan, conform 
anexelor nr. 1, 2 ,3 si 4: 

1. 2000 mp - str. Calea Eroilor , nr .1 
2. 864 mp - str. Salciei , nr. 4A 
3. 300 mp- str. Molidului, nr. 19 
4. 300 mp.- Carpenului, nr. 3A 

Conform Planului Urbanistic General terenul are destinatia de curti-constructii
zona locuinte si functiuni complementare. 

Utilitati -alimentare cu apa si energie electrica,canalizare ,acces auto. 
Terenurile cu suprafetele mentionate mai sus, apartin domeniului privat al 

orasului , terenuri pentru care nu au fost identificate in evidenta Primariei Brezoi cereri 
sau hotarari judecatoresti formulate sau pronuntate in baza legilor fondului funciar . 

Vecini - orasul Brezoi si proprietati particulare 
Beneficii -venit la bugetul local 

In conformitate cu prevederile CAP. III din OG 57/2019 privind Codul 
administrativ, art .363: 

" ( 1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, sa fie date în 
administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie 
închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea 
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile 
legii. 

(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publica, organizată în 
condiţiile legii. " 

In conformitate cu prevederile Legii 213/1998 - actualizata , privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia ,cap.I,art.4 - " Domeniul privat al statului sau al 



unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi 
care nu fac parte din domeniul public. 

Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de 
proprietate privată." 

Consiliul local aproba prin hotarare expertizarea tehnoco-financiara a terenurilor. 
A vand in vedere ca solicitarea se incadreaza in prevederile urbanistice si 

legislatiei in vigoare , propunem aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata 
de initiator . 

COMP. URBANISM, 
Victorita Miu 
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Cautare imobil 8 

Judet: !Alegeti un judet din lista 

UAT: l<Rezultatele cautarii> 

Numar cadastral: 

Selectare fundal 8 

[ Ca~~e imobil-] 

geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html 

!mobile eTerra- Public 
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Plan de amplasament si delimitare a imobilului 
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SCARA 1 : 500 w IP- 'l l z . / ( ~, " , . , . • '>.O •-I-,Op,20lO· 

· Nr. cadastral Suprafata masurata a Imobilului (mp) Adresa imobilului 

S = 1291 mp STR. FABRICII 
- INTRAVILAN 

Nr. Cartea Funciara UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORILA (UAT) 

Total 

Cod 
constr. Destinatia 

C1 CL 

Total 

COMUNA BUDESTI, JUDET VAL CEA 

NR. CAD. 
35112 

B. Date referitoare la constructii 

Suprafata 
construita la sol (mp) 

151 

151 

Mentluni 

Nr. niveluri: 2; Anul edificarii: 
Suprafata construita la sol= 151mp; 

Suprafata construita desfasurata = 302mp 

Suprafata totala masurata a imobilului= 1291mp 
Suprafata din act = -·--

441350 

N 

+ 

ORASBREZOI 

441350 

Inspector 

Conflrm IntrOducerea Imobilului In baza de date 
integrata si atribuirea numarului cadaslral 

Semnatura si parafa 

Data: 

Stampila BCPI 


