
ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.l241 din 24.02.2021 

REFERAT DE APROBARE 
Al proiectului de hotarare privitor la aprobarea - Predării către Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."

S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului din Str.Trandafirilor, nr.23, Oras 
Brezoi, Judetul Vâlcea 

A vand in vedere existenta unitatii de invatamant "Scoala Generala cu clasele 
V-VIII" - Corp B din cadrul Liceului Gheorghe Surdu - Brezoi, care se afla într-o 
stare avansata de degradare, actul educaţional fiind pus continuu în pericol, atât 
datorită stării interioare insalubre a clădirii, cât şi a stării exterioare degradate, aceasta 
fiind o clădire veche; 

UAT Oras Brezoi a depus în data de 27.07.2020 o solicitare către Compania 
Naţională de Investitii (CNI), înregistrata de UAT Oras Brezoi sub nr.3917privind 
includerea in Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, 
Suprogramul "Unitati si Institutii de Invatamant de Stat" pentru obiectivului de 
investitii "Reabilitare Scoala Generala cu clasele V-VIII, Strada Trandafirilor, nr.23, 
oras Brezoi, Judetul Valcea ", solicitare care a fost introdusa pe Lista sinteza a 
Suprogramului "Unitati si Institutii de Invatamant de Stat" aprobata prin Ordin 
M.L.P.D.A. nr.4004/27.10.2020. 

Obiectivul investiţiei îl constituie îmbunătăţirea şi asigurarea unor conditii 
decente pentru elevii care studiază la aceasta unitate de invatamant, respectiv 
asigurarea unor spaţii adecvate pentru desfăşurarea în conditii de siguranta a orelelor 
de curs. 

Coroborat cu posibilitatea finanţării prin"C.N.I."- S.A, Programul Naţional 
de Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogramul " Unitati si Institutii de 
Invatamant de Stat", autoritatea locală a înaintat o cerere de finanţare pentru 
reabilitarea construcţiei cu destinaţia unitate de invatamant, - Scoala Generala cu 
clasele V-VIII, Strada Trandafirilor, nr.23, oras Brezoi, Judetul Valcea- cu suprafaţa 
construita de 389,80 mp situată pe terenul în suprafaţa de 2.684 mp, identificat 
potrivit Cărţii Funciare nr.35173, nr.cadastral35173, si nr. cadastral35173-C2. 

Proiectul este de tipul reabilitarea unitatilor de invatamant. 
În urma solicitării înaintate către C.N.I., s-a solicitat emiterea unei HCL prin 

care se va da în administrare imobilul (teren si consructie) pe perioada realizării 
obiectivului de către companie. 

A vând în vedere cele de mai sus, propun spre analiza şi avizare proiectul de 
hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- S.A, a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţi Proiect tip - "Reabilitare Scoala Generala cu clasele V- VIII, Oras Brezoi, 
Judeţul Vâlcea", situat în Strada Trandafirilor, nr.23, oras Brezoi, Judetul Valcea. 
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ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.l242 /24.02.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Al proiectului de hotarare privitor Ia aprobarea- Predării către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I."- S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului din 

Str.Trandafirilor, nr.23, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea 

1. Obiectul proiectului de hotărâre îl constituie predarea către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I."- S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului din 
Str.Trandafirilor, nr.23, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea si aflat în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Brezoi, în vederea reabilitării construcţiei cu destinaţia 
unitate de invatamant, în suprafaţa construita de 389,80 mp, identificata potrivit 
Cărţii funciare nr.35173 Brezoi şi număr cadastral 35173, imobil compus din 
teren in suprafata totală de 2.684 mp pe care se afla 2 constructii, respoectiv CI cu nr. 
cadastral 35173-Cl Liceu Teoretic Brezoi şi construcţia C2 cu nr. cadastrai35173-
C2 Şcoala cu clasele V-VIII ce face obiectul predarii amplasamentului în vederea 
reabilitării cu destinaţia şcoală clasele V-VIII, având regim de înălţime parter şi 2 
etaje, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către "C.N.I." S.A. 
a obiectivului de investiţii "REABILITARE SCOALA CU CLASELE V-VIII, Strada 
Trandafirilor, nr.23, Oras Brezoi, Judeţul Vâlcea". 

2. De asemenea, conform procedurilor de finanţare reglementate legal prin 
"C.N.I."- S.A, Orasul Brezoi va asigura finanţarea cheltuielilor pentru racordurile Ia 
utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc), va asigura 
suprafetele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului, precum şi 
să menţină destinaţia obiectivului realizat şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 
am. 

Încadrarea în prevederile legale 
Legislaţia ce reglementează darea în administrarea unei instituţii publice a unui 

teren proprietate publică a Oraşului Brezoi este O.U.G. nr.57/03.07.2019, partea I 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 
art.96, alin.(3), art.129, alin.(!) şi alin.(6), Iit.a, art.139, alin.(3), Iit.g şi art.300, 
alin.(!), Iit.e. 

Întrucât prin C.N.I. se derulează Programul Naţional de Construcţii de Interes 
Public sau Social, Subprogramul "Unitati si Institutii de Invatamnant de Stat" şi se 
pot finanţa lucrări de reabilitare unitati de invatamant, conform proiectelor tip 
derulate de "C.N.I."- S.A, iar Orasul Brezoi a depus solicitarea înregistrată la 
"C.N.I."- S.A sub nr.3917/27.07.2020, iar "C.N.I."- S.A a solicitat emiterea unei 
HCL conform model prezentat de companie, astfel încât supunem aprobării 

Consiliului Local al Oraşului Brezoi proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Ataşăm copie dupa CF 3 5173 Brezoi. 
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Oficiul de Cadastru şf Publicitate Imobiliară VALCEA 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ram nicu V aleea 

TEREN Intravilan 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE 

Carte Funciară Nr. 35173 Brezoi 

A. Partea 1. Descrierea imobilului 

Adresa· Loc Brezoi Str Trandafirilor Nr 23 Jud V aleea ' 
Nr. Nr. cadastral 

Suprafaţa* (mp) Observaţii 1 Referinţe Crt Nr. topografic 

Al 35173 Din acte: 4~.~~5 
Masurata: 2.684 

Construcţii 

Nr. cerere 
Ziua 
luna 
Anul 

-·-· 

38053 
oi 
07 

2020 

Crt Nr cadastral Adresa Observaţii 1 Referinţe Nr. 

Al.l 35173-Cl LOC. Brezoi, Str Trandafirilor, Nr. 23, 
· lud. Valcea s. construita ta sol:617 mp; 

AL2 35173-C2 Loc. Brezo1, ~ttr_Trandafirilor, Nr. 23, 
ud. Valcea 

S. construita la sol:382 mp; 

B. Partea 11. Proprietari şi acte 

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 1 

17414 1 09/06/2009 

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garanţie şi sarcini 

NU SUNT 

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 67712001. 
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Carte Funciară Nr. 35.173 Comuna/Oraş/Municipiu: Brezoi 
Anexa Nr. 1 La Partea 1 

Teren 
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii 1 Referinţe 

35173 Drn acte: 4.005 
Masurata: 2.684 

• ~ . 
Suprafaţa este determmata 1n planul de prolecţ1e Stereo 70 . 

DETALII LINIARE IMOBIL 

11 

6 

l 
C2 

35189 

Date referitoare la teren 
Ne Categorie Intra Suprafaţa Taria Parcelă Nr. topo Observaţii 1 Referinţe 
c~ folosinţă vi! an (mp) 

1 curti 
constructii 

DA 2.684 - -

Date referitoare la construcţii 

Crt Număr 

Al.l 35173-C1 

Al.2 35173~C2 

Destinaţie Supraf. (mp) 
construcţie 

constructii Din acte: 
industriale si 1.150 

edilitare ~asurata: 61 

constructii Din acte: 344 
industriale si f-lasurata: 38" 

edilitare 

Lungime segment 
~·· {m} 

-

Situaţie 
Observaţii 1 Referinţe 

juridică 

S. construita la sol:617 mp; 
cu acte 

Cu acte 
5, construita la sol:382 mp; 

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3 
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Carte Funciară Nr 35173 Comuna/Oraş/Municipiu· Brezoi 

Punct Punct Lungime segment 
inceput sfârşit , .. (m) 

1 2 26.349 -
2 3 7.119 
3 4 34.802 
4 5 7.603 
5 6 18.054 

-
6 7 16.312 
7 8 4.114 
8 9 4.089 
9 10 49.158 

10 11 20.685 
11 1 21.558 

** -lungimile segmentelor sunt determinate an planul de proiecţie Stereo 70 şa sunt rotunjite la 1 milimetru. 
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. 

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea 
funciară active la data generării. Acesta este valabil in condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cuart. 3 din O.U,G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activităţi şi procese 
administrative prevăzute de legislaţia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă şi În forma fizică a 
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţi! 
care a solicitat prezentarea acestui extras. 
Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este 
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. 

Data şi ora generării, 
01/07/2020, 10:12 

Document care conţine date r:v caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. 
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