
ROMANIA 
JUDEIUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-proiect-
H O TA RAR E A Nr. 

La proiect de hotarare privind " Aprobarea darii in folosinta gratuita a 
suprafatei de 16,73 mp, situata in incinta Primariei Brezoi, str. Lotrului, nr. 2 
catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara- Lotru- Valea Lovistei 

Consiliul T ,ocal Hrezoi, Judetul V aleea, intrunit in sedinta ordinara astazi 25 
iunie 2020, la care participa un nr. de ..... consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.34/26.03.2020) domnul consilier Diaconescu Tlie 
a fost ales presedinte de sedinta, 

Luaml in discutie referat de aprobare nr.3124/17.06.2020 prezentata de dl. 
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate si raportul de specialitate nr.3125/17.06.2020/19.11.20 18, intocmit de 
Compartimentul Urbanism, prin care se propune aprobarea darii in folosinta 
gratuita suprafata de 16,73 mp , situata in incinta Primariei Brezoi, str. Lotrului, 
nr. 2 catre Asociatia de Dezvoltare Intcrcomunitara- Lotru- Valea Lovistei 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului. 

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata, art.l 08, art.l29 
alin.(6)lit.u din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

In temeiul art.139, art.l40 alin.(l) si alin.(3) si art.196, art.197 alin(l), 
art.362 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un nr. de 
voturi .... "pentru" . 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 

Art.l: Se aproba darea in folosinta gratuita a suprafatei de 16,73 mp, situata 
iri incinta Primariei Brezoi, str. Lotrului, nr. 2 catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara - Lotru- Valea Lovistei cu elemente de identificare prevazute in 
anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.2:Se aproba Contractul de dare in administrare gratuita a terenului 
apartinand domeniului public de folosinta locala a orasului Brezoi, prevazut in anexa 
nr.2 parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.Se aproba folosirea terenului pentru construirea unu1 centru 
multifunctional cultural cu spatii de expunere si sali in care se vor desfasura 
evenimente culturale. 

Art.4:Se desemneaza Primarul orasul Brezoi ca fiind persoana care va semna 
contractul in numele orasului Brezoi. 

Art.5 :Primarul orasului Brezoi, Biroul Urbanism 
Specialitate al Primarului orasului Brezoi vor urmari 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.6:Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

din cadrul Aparatului de 
ducerea la indeplinire a 

-Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Lotru-Tara Lovistei" 

INITIATOR 
PRIMAR, 

Brezoi la 25 iunie 2020 

A VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

SanduNi~~ 

.~. 
:· ....... 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 3124 din 17.06.2020 

REFERAT DE APROBARE •' 

La proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita suprafata de 16,73 mp , 
situata in incinta Primariei Brezoi, str. Lotrului, nr. 2 catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara -" Lotru- Tara Lovistei '' 

A fost constituita Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară "Lotru-Tara 
Lovistei" , persoană juridică română cu scop nepatrimonial, de drept privat şi de 
utilitate publică, pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Brezoi. 

Calitatea de membrii fondatori ai Asociaţiei aparţine următoarelor unităţi 

administrativ teritoriale: Orasul Brezoi; Comuna Boisoara; Comuna Caineni; Comuna 
Malaia; Comuna Perisani;Comuna Racovita; Comuna Titesti; Comuna Voineasa. 

Prin constituirea "Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară "Lotru-Tara 
Lovistei", asociaţii urmăresc înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, 

exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de iluminat public, de 
adminish:are a domeniului public si privat si de transport public. 

Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al 
locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii locuitorilor celor 8 localitati, pentru atingerea şi respectarea standardelor 
europene privind protecţia mediului, a dezvoltării economice, precum şi creşterea 
capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în 
dezvoltarea durabilă în zona. 

Se propune aprobarea darii in folosinta gratuita suprafata de 16,73 mp , situata in 
incinta primariei Brezoi, str. Lotrului, nr. 2 , spatiu situat in Brezoi, str. Lotrului, nr. 2, 
catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara - "Lotru- Tara Lovistei ''- spatiu cu 
destinatia - sediu social . ( anexa nr.1) 

Fata de toate acestea, propun aprobarea proiectului de hotarare 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 3125 din 17.06.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita suprafata de 16,73 mp , 
situata in incinta Primariei Brezoi, str. Lotrului, nr. 2 catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara - Lotru- Valea Lovistei 

A fost constituita Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară "Lotru-Tara 
Lovistei , persoană juridică română cu scop nepatrimonial, de drept privat şi de utilitate 
publică, pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Brezoi. 

Calitatea de membrii fondatori ai Asociaţiei aparţine următoarelor unităţi 
administrativ teritoriale: Orasul Brezoi; Comuna Boisoara; Comuna Caineni; Comuna 
Malaia; Comuna Perisani;Comuna Racovita; Comuna Titesti; Comuna Voineasa. 

Prin constituirea "Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară "Lotru-Tara 
Lovistei", asociaţii urmăresc înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, 
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de iluminat public, de 
administrare a domeniului public si privat si de transport public. 

Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al 
locuitorilor de De raza unitătilor administrativ-teritoriale membre,· pentru îmbunătătirea 

.... ' .... ' 
calităţii vieţii locuitorilor celor 8 localitati, pentru atingerea şi respectarea standardelor 
europene privind protecţia mediului, a dezvoltării economice, precum şi creşterea 
capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în 
dezvoltarea durabilă în zona. 

Se propune aprobarea darii in folosinta gratuita suprafata de 16,73 mp , situata in 
incinta primariei Brezoi, str. Lotrului, nr. 2 catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara- "Lotru- Tara Lovistei "-cu destinatia- sediu social (anexa nr.1) 

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul 
administrativ, art. 108 si 129 alin. (6), lit.a): 

ART. 108 
Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-

a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau 
judeţean, după caz, să fie: 

a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea 
unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate; 

b) concesionate; 
c) închiriate; 



d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; 
e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege. 

ART. 129 
Atribuţiile consiliului local 

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă 

gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, 
precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 

Fata de toate acestea, se apreciaza ca proiectul de hotarare indeplineste toate 
conditiile de legalitate si de oportunitate, drept pentru care se propune aprobarea in 
sedinta Consiliului Local Brezoi. 

COMP. URBANISM, 

Vict~Miu 
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