
ROMANIA 

JUDEIUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-Proiect-

H O TARA RE A Nr. 

Privitoare la "Evaluare prin expertizare tehnico-financiara a terenurilor 
intravilane, situate in oras Brezoi, cu suprafetele de 300,00 mp - str. Molidului, 
nr. 21; 500,00mp- str. Clubului, nr 8; 331,00 mp -str. Carpatina, nr.l 0;5,00 mp , 
str. Fabricii , nr.6 ; 3634 mp - sat Golotreni , str. Drumul Vechi, nr. 7 A, apartinand 
domeniului privat al orasului. 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
28.05.2020, 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. 2524 din 18.05.2020 
al primarului orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul de specialitate nr. 2525 din 
18.05.2020 intocmit de Compartimentul Urbanism prin care, se propune, 
expertizarea tehnico-financiara a terenurilor intravilane , situate in oras Brezoi, cu 
suprafetele de 300,00 mp- str. Molidului, nr. 21; 500,00mp- str. Clubului, nr 8; 
331,00 mp - str. Carpatina, nr.10;5,00 mp , str. Fabricii , nr.6 ; 3634 mp- sat 
Golotreni , str. Drumul Vechi, nr. 7 A, apartinand domeniului privat al orasului. 

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, 
modificata si completata, art.553 Cod Civil, art.354 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ. 

In temeiul art.129, alin.(14), coroborat cu disp.art.196, alin.(1), lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de ................ voturi 
"pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 



Art.1 :Se aprobă evaluarea prin expertizare tehnica-financiara a terenurilor 
intravilane , situate in oras Brezoi, cu suprafetele de 300,00 mp- str. Molidului, 
nr. 21; 500,00mp- str. Clubului, nr 8; 331,00 mp - str. Carpatina , nr.l 0;5,00 mp , 
str. Fabricii, nr.6; 3634 mp- sat Golotreni, str. DrumulVechi, nr.7A, apartinand 
domeniului privat al orasului,conform anexelor1,2,3,4,5 care fac parte integranta 
din hotarare. 

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

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

Brezoi la 28 mai 2020, 

Initia tor, 
Primar 

' 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL, 

Sandu Nico~ _J~-C . Robert-Adrian Schell 



PRIMARIA BREZOI 

JUDETUL VALCEA 

Nr.2524 din 18.05.2020 

Referat de aprobare 

La proiect de hotarare privind expertizarea tehnico-financiara a terenurilor 
intravilane, situate in oras Brezoi, cu suprafetele de 300,00 mp- str. Molidului, nr. 21; 
500,00mp- str. Clubului, nr 8; 331,00 mp -str. Carpatina, nr.l O; 5,00 mp, str. Fabricii 
, nr.6; 3634 mp- sat Golotreni, str. Drumul Vechi, nr.7A, apartinand domeniului privat 
al orasului 

Terenurile apartin domeniului privat al orasului si sunt situate intravilan, conform 

anexei nr. 1, 2 ,3, 4 si 5: 

- 300,00 mp- str. Molidului, nr. 21 
500,00mp- str. Clubului, nr 8 

- 331,00 mp - str. Carpatina, nr.l O 
- 5,00 mp , str. Fabricii , nr.6 
- 3634 mp- sat Golotreni , str. Drumul Vechi, nr.7 A 

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 
Avand in vedere cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotarare. 

PRIMAR, 

ROBERT ADRIAN SCHELL 


