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JUDEJUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

H O T A R A R E A Nr. Proiect Pc. Cr 

Privind" Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 
orasului Brezoi a pasarelei peste raul Lotru, in vederea scoaterii din functie si 

valori fi carii prin casare". 

Consiliul Local Brczoi, Judetul Valcca, intrunn m sedinta ordinara astazi 
24.06.2021, la care participa un numar de consilieri din totalul d e  15 din cati 
este consli tu it, 

Vazând ca prin 1 LC.L nr. 38/25.03.2021, doamna consilier Borchina Elcna
Gabriela a fost aleasa presedinte d e  sedinta. 

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 3682 din 16.06.2021, al 
primarului orasului Brezoi, rapoartele de aviz.are ale comisiilor de specialitate din 
�.:aurul Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul d e  specialitate nr. 36�3 din 
16.06.2021, intocmit de Compartimentul Urbanism, prin care se propune, 
aprobarea treccru dm domeniul public in domeniul privat al orasului Brczoi a 

imobilului-constructie '·pasarela peste raul Lotru", care face legatura intre 
str.Lotrului si str.Doabra, in vederea scoaterii din functie si valori fi carii prin casare. 

In conformitate cu prevederile art.361 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale art. 1, 
art.2 si art.J din OG nr.ll2/2000 pentru reglementarea p rocesului de scoatere din 
functiune, casare si valorificare a activclor corporale care alcatuiesc domeniul 
public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

In temeiul art.129, alin.(14), art. 139 alin.(3 ) lit. g) si ale art.l96 alin. (1) lil. 
a), din OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ, cu modi licarilc si 
completarile ulterioare, cu un numar de ......... voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 

HOTARARl;: 

Alt.l: Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului 
Brezoi a imobilului-constructie "pasarela peste raul Lotru'·, care face legatura intre 



str. Lotrului si str. Doabra, in vederea scoaterii din functie SI valorificarii pnn 
casare apartinand domeniului privat al orasului. 

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

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

- Institutiei Prefectului-Judetului Valcea, 
-Primarului orasului Brezoi; 
-Compartimentului Urbanism 

INITIA TOR, 

PRJM 

Intocmit, 
Compartiment Urbanism 

Ing. Victorita Miu 

(lif-' 

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

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general U.A.T., 

Nlool" s:;;j � 



CONSILIUL LOCAL BR.EZOI 
NR. 3682 din 16.16.2021 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat 
al orasului a pasarelei peste raul Lotru , in vederea scoaterii din functie si 
valorificarii prin casare 

In vederea implementarii proiectului- Mobilitate urbana durabila in orasul 
Brezoi este necesara desfiintarea pasarelei existente peste raul Lotru, care face 
legatura intre str. Lotrului si str. Doabra. 

In locul pasarele i  existente ,care se va desfiinta prin proiectul sus mentionat, 
se va construi o noua punte pentru biciclete, care se va inventaria in domeniul public 
al orasului. 

Pasarela existenta figureaza in lista de inventar pentru anul 2020 -

constructii -domeniul public, la pozitia nr. 12 cu o valoare de 52.362,66 lei 
Materialele rezultate in urma desfiintarii (metal si lemn) se vor valorifica 

ca si materiale recuperabile . 

-Reglementările privind fi.mctiunea acestuia prevăzute în PUG/PUZ/PUD
zona circulatii 

Avand in vedere cele prezentate propun Consiliului Local aprobarea 

proiectului de hotarare. 

PRL\IlAR, 
SCHE LLROBE 



JUDETUL VALCEA 
PRlMARlA BREZO! 

Nr._3683 _din 1 6.06.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat 
al orasului a pasarelei peste raul Lotru , in vederea scoaterii din functie si 
valorificarii prin casare 

In vederea implementarii proiectului- Mobilitate urbana durabila in orasul 
Brezoi este necesara desfiintarea pasarelei existente peste raul Lotru, care face 
legatura intre str. Lotrului si str. Doabra. 

In locul pasarelei existente, care se va desfiinta prin proiectul sus mentionat, 
se va construi o noua punte pentru biciclete, care se va inventaria in domeniul public 
al orasului. 

Pasarela existenta figureaza in lista de inventar pentru anul 2020 -
constructii -domeniul public, la pozitia nr. 1 2  cu o valoare de 52.362,66 1ei 

Materialele rezultate in unna desfiintarii (metal si lemn ) se vor valorifica 
ca si materiale recuperabile . 

-Reglementările privind func\iunca acestuia prevăzute în PUG/PUZ/PUD

zona circulatii 

In temeiul art. 361 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

ART. 361 
Trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al aceluiaşi titular al 

dreptului de proprietate 
( 1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul privat al 

acestuia se face prin hotărâre a Guvernului, dacă prin lege nu se dispune altfel. 
(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităti administrativ

teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al 
comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune 
altfel. 

(3) În instrumentele de prezentare şi motivare ale hotărârilor prevăzute la alin. 
(1) şi (2) se regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului 



sau interesului public na1ional sau local, după caz. 
(4) Actele încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) sunt lovite de nulitate 

absolută. 
Avand in vedere ca sunt îndeplinite conditiile legale propunem Consiliului 

Local aprobarea proiectului de hotarare in forma propusa de initiator. 

COMP. UliliANI::>M, 

MTU VIC'�TA 


