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La proiect de hotarare privind " Promovarea proiectului de Hotarare a 
Guvernului privind trecerea , cu titlu gratuit , a unui imobil din domeniul public al 
statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale , prin 
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Valcea, in 
domeniul public al orasului Brezoi, judetul Valcea si in administrarea Consiliul 
Local al orasului Brezoi 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intru11it 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 1-LC.L nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaconescu Ilie 
a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referat de aprobare nr.3 122/17.06.2020 prezentata de dl. 
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate si raportul de specialitate nr.3123/17.06.2020/19.11.2018, intocmit de 
Compartimentul Urbanism, prin care se propune promovarea proiectului de 
Hotarare a Guvernului privind trecerea, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul 
public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale , prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean 
V aleea, in domeniul public al orasului Brezoi, judetul V aleea si in administrarea 
Consiliul Local al orasului Brezoi 

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.292 din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ. 

In temeiul art.139, art.196, art.292 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un nr. de voturi .... "pentru" . 

Adopta urmatoarea 



I-IOTARARE: 

Art.l :Se aproba promovarea proiectului ele Hotarare a Guvernului privind 
trecerea, cu titlu gratuit, a unui imobil elin domeniul public al statului si din 
administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale , prin Agentia de Plati 
si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Valcca, in domeniul public al 
orasului Brczoi, judetul Valcea si in administrarea Consiliul Local al orasului 
Brezoi, confbrm anexei care f~1ec parte integranta la prezenta hotarare.p 

Art.2.Pe data prezentei FICL nr.4/29.0 1.2015 isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.3:Primarul orasului Brezoi, Biroul Urbanism elin cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului orasului Brezoi vor urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.4:Prezenta botarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului · 

' -Primarului orasului Brezoi ; 
-Compartimentul Urbanism 
-Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar,Investiti, Taxe 
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Brezoi la 25 iunie 2020 

A VIZAT' PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

Sanclu Nicolae \ \ 
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PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 3122 din 17.06.2020 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare pentru promovarea proiectului de Hotarare a Guvernului 
privind trecerea , cu titlu gratuit , a unui imobil din domeniul public al statului si din 
administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si 
Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Valcea, in domeniul public al orasului 
Brezoi, judetul Val cea si in administrarea Consiliul Local al orasului Brezoi 

La solicitarea A.P.I.A. -Centrul Judetean Valcea, prin protocolul de predare
primire nr. 311 din15.01.2009, Consiliul Local al Orasului Brezoi ofera in administrare 
terenul cu suprafata de 530,41 mp, amplasat in Brezoi, str. Profesor Gheorghe Surdu 
in scopul edificarii unei constructii noi cu destinatia de sediu pentru Centrul Local 

Brezoi. 
Terenul a fost inventariat in domeniul public al statului prin HG 1607/2008 
Lucrarile de investitii nu au mai fost demarate ,Consiliul Local Brezoi a pus la 

dispozitie ,in folosinta gratuita un spatiu corespunzator desfasurarii activitatii Centrului 
Local Brezoi- A.P.I.A.- Centrul Judetea Valcea. 

Terenul transmis catre A,PJ.A. Centrul Judetea V aleea nu mai foloseste scopului 
si nici interesului public si prin adresa nr. 6951/13.10.2014 Consiliul Local al Orasului 
Brezoi solicita restituirea terenului. 

Prin HCL nr 4 din 29 .O 1.2015 a fost aprobata solicitarea catre Guvernul Romaniei, 
pentru a se proceda la initierea actelor normative de modificare a inventarului centralizat , 
pentru restituirea catre orasul Brezoi a suprafetei de teren de 530,41 mp. transmisa in 
administrarea APIA Val cea, respectiv a Ministerului agriculturii si Dezvoltarii Rurale . 

Avand in vedere ca pana la aparitia O.U.G. nr. 57/2019 nu s-a putut obtine o 
hotarare de guvern, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale , prin Agentia de Plati si 
Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Valcea solicita prin adresa nr. 2624 
din 16.03.2020 o noua hotarare in concordanta cu legislatia actualizata . 

Avand in vedere cele prezentate propun aprobarea proiectului de hotarare 
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PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 3123 din 17.06.2020 

REFERAT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare pentru promovarea proiectului de Hotarare a Guvernului 
privind trecerea, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul public al statului si din 
administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si 
Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Valcea, in domeniul public al orasului 
Brezoi, judetul Val cea si in administrarea Consiliul Local al orasului Brezoi 

La solicitarea A.P.I.A. -Centrul Judetean Valcea, prin protocolul de predare
primire nr. 311 din 15.01.2009, Consiliul Local al Orasului Brezoi ofera in administrare 
terenul cu suprafata de 530,41 mp, amplasat in Brezoi, str. Profesor Gheorghe Surdu, 
zona pietei agroalimentare, in scopul edificarii unei constructii noi cu destinatia de sediu 
pentru Centrul Local Brezoi. 

Terenul a fost inventariat in domeniul public al statului prin HG 1607/2008 
Lucrarile de investitii nu au mai fost demarate ,Consiliul Local Brezoi a pus la 

dispozitie ,in folosinta gratuita un spatiu corespunzator desfasurarii activitatii Centrului 
Local Brezoi- A.P.I.A.- Centrul Judetea Valcea . 

. Terenul transmis catre A.P;I.A. Centrul Judetea V aleea nu mai foloseste scopului 
si nici interesului public si prin adresa nr. 6951/13.10.2014 Consiliul Local al Orasului 
Brezoi solicita restituirea terenului. 

Prin HCL nr 4 din 29.01.2015 a fost aprobata solicitarea catre Guvernul Romaniei, 
pentru a se proceda la initierea actelor normative de modificare a inventarului centralizat , 
pentru restituirea catre orasul Brezoi a suprafetei de teren de 530,41 mp. transmisa in 
administrarea APIA Valcea, respectiv a Ministerului agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Avand in vedere ca pana la aparitia O.U.G. nr. 57/2019 nu s-a putut obtine o 
hotarare de guvern, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati 
si Interventie pentru Agricultura -Centrul Judetean Valcea solicita prin adresa nr. 2624 
din 16.03.2020 o noua hotarare in concordanta cu legislatia actualizata. 

In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
art. 292: 

ART. 292 
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 

administrativ-teritoriale 
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 

administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 



General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 
287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel. 

(2) În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârii prevăzute la alin. (1) se 
regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului 
public naţional. 

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al 
comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz. 

( 4) În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârii prevăzute la alin. (3) se 
regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a uzului sau interesului public 
judeţean sau local, după caz. 

(5) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale se face doar în situaţia în care bunul se află situat pe raza 
teritorială a unităţii administrativ-teritoriale care solicită trecerea, cu excepţia cazului în 
care prin lege nu se specifică altfel. 

A vand in vedere ca solicitarea se incadreaza in prevederile urbanistice si legislatiei in 
vigoare , propunem aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata de initiator . 

COMP. URBANISM, 
Victorita Miu 
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Cautare imobil 8 
Judet: jAlegeti un judet din lista 

UAT: l <Rezultatele cautarii> 
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