
ROMANIA 

JUDEIUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

JIOTAR ARE A Nr ..... proiect 

Privitoare la " Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului cu 
suprafata de 2722 mp, apartinand proprietatii private a orasului Brezoi, situat pe 
str. Calea Eroilor, nr.1, orasul Brezoi 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 22 
octombrie, 2020, la care participa un numar de ...... consilieri din totalul de 15 
din cati este constituit, 

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 5615/14.10.2020 al primarului 
orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al orasului Brezoi, rapmiul de specialitate nr. 5616/14.10.2020 
intocmit de Compartimentul Urbanism prin care, se propune, Concesionarea prin 
licitatie publica deschisa a terenului cu suprafata de 2722 mp, apartinand 
proprietatii private a orasului Brezoi, situat pe str. Calea Eroilor, nr.1, orasul 
Brezoi, cu precizarea ca imobilul 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. 

In conformitate cu prevederile, art.108, art. 302 si urm. din OUG nr.57/2019 
Codul Administrativ 

In temeiul disp. Art.129, alin.(2), Iit.c ), alin.(6), lit.b) din OUG nr.57 /2019, 
Codul Administrativ, cu un numar de ........ voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 

Art.l.Se aprobă concesionarea, prin licitatie publica, a imobilului teren, 
apartinand proprietatii publice a orasului, cu destinatia "Construire Spatiu 
Comercial si Prestari Servicii", in suprafata de 2722 m.p., situat in orasul Brezoi, 
str. Calea Eroilor, nr.l, identificat in planul de apmplasament din anexa nr.l , care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2: :Se aproba Studiul de oportunitate, caietul de sarcini, documentatia de 
atribuire, formularul. de oferta si declaratia de participare, privind concesionarea, 
prin licitatie publica, a imobilului mai sus mentionat, conform anexelor nr.2"3,4,5 
si 6, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art.3 :Durata concesiunii este durata desfasurarii activitatii, dar nu mai mult de 
49 de ani. 

Art.4:Redeventa anuala de la care pleaca licitatia publica de concesionare este 
suma in lei, echivalenta, la data licitatiei, conform Raportului de evaluare 
nr ............... , intocmit pentru asemenea terenuri din zona respectiva de 
Dinculescu Emanuel, cu valoarea sumei de 1698,52 euro. 

Art.5 :Se imputerniceste domnul Primar Schell Robert pentru semnarea 
contractului de concesiune cu ofertantul castigator. 

Art.6:Prezenta hotarare se va afisa la sediul primariei orasului Brezoi, se va 
posta pe pagina web www.primariabrezoi.ro si se va comunica astfel: 

-Institutiei Prefectului-Judetului Valcea, 
- Primarului orasului Brezoi; 
- Compartimentului Relatii Publice; 
-Serviciul Buget Contabilitate, Financiar, Investitii. 

Brezoi la 22 octombrie, 2020. 

A vizeaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t. 

Sandu Nicolae~~~ 


