
ROMAN IA 

JUDEIUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-Proiect· 

H O TA R A RE A Nr. C~. 

Privitoare la" Evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a imobilului 
intravilan apartinand domeniului public, consu"Uctie S•315,00 mp si 
teren S=500,00mp, situat in oras Brezoi, str. Sindrila, nr. 11 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, 
25.08.2022, la care participa un numar de 
e~Lc constituit, 

i11tru11it i11 scdi11la ordinara astazi 
con~ilieri d in 1ornlul de 15 din cati 

Vazând ca prin 11.C.L nr. 45/28.07.2022, domnul consili er Diaconescu Ilie a 
fost ales presedinte de sedinta. 

A vand in vedere referatul de aprobare nr. 5143 din 12.08.2022 al 
primarului orasului Brezoi, rnpoartclc de avizare ale comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local al ornsului Brezoi, raportul de special irate nr. 5 I 44 din 
12.08.2022 întocmit de Co111pa11i111entu l Urbanism prin care, se propune, evaluare<1 
prin expertizarea tehnico-financiara a imobilului intravil an apartinand domeniului 
public, const1"Uctic S=3 15,00 mp s i teren S=500,00111p, s ituat in oras Brezoi, str. 
Si nclriln, nr. I I. 

ln confonnilate cu prevederile art.554 Cod Civil, art.286 "lin (4) si ari. 287 
fit b) din OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ, cu modificarile s i 
complctarile ulterioare. 

ln temeiul art.129 alin.(14) coroborai cu art.196 alin.(!) lit.a), din 0.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si complerarile ulterioare. 
cu un numâr de .... ''oturi 1 'per1tru'', adoptă unnătoarea: 

HOTAR/I.RE: 

Art. I: Se aprobă evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a a imobilului 
imrnvilan apartinand domeniului public : constructie S•315,00 111p si teren 
$;500,00mp, situat in oras Brezoi, str. Sindrila, nr. 11, conform anexei nr. I care 
face parte integranta din hotarare. 

Art.2:Primarul orasului Brezoi va unnari ducerea la indcplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 

Art.3:Prezenta hotararc se va comunica astfel: 



• Ins1i1u1iei Prefectului-Judctului Valcea, 
• Primarului orasului Brezoi; 
• Companimentului Urbanism 

INITIATOR 

INTOCMIT, 
Compartiment Urbanism 

Miu Yictorita 

0·'" 

Brezoi la „.„ ...• . „ . . ...... .. . . .. , 

Avizm pemru legalitate 
Secretar, 

Sandu Nico~ -Li 



PRI MARIA BREZOI 
JUDETUL VALCEA 
Nr. 5143 din 12.08.2022 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare privind evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a 
imobilului intravilan apartinand domeniului public, constructie S=315,00 mp si 
teren S-500,00mp, si1ua1 în oras Brezoi, str.Sindrila, nr. 11 

Imobilul (teren si constructle ) apartie domeniului public al orasului Brezoi, este 

situa t intravilan, pe str. Sindriln, nr. l I s; este compus din constructie S=3 I 5,00 mp si 
leren S=SOO,OOmp (anexa nr. 1 ) 

Conform Planului Urbanistic General terenul are destinatia de curti-constructii . 
1.ona locuinte si functiuni complementare. 

Utilitati -alimentare cu apa si energie electrica, canalizare, acces auto. 

Terenul cu supra fata men1iona1a mai sus, apartine domeniului public al orasului , 
1ercn pentru care nu au fost identificate in evidenta Prin1ariei Brezoi cereri sau J10Laruri 
judccatoresl i formulate sau pronuniate in baza legilor fondului funciar . 

Vecini : 

La est · drum acces - nr. cad 35737 
La vest - Oras Brezoi · 
La nord - oras Brezoi 
La sud - nr. cad.35738 

Consiliul local aproba prin hota rare evaluarea prin expertizare tehnioco·financiara a 
terenurilor. 

Avand in vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotarare. 

Primar, 

Robert Adrian 



PRIMARIA BREZOI 
JUOETUL VALCEA 
Nr. 5144 din 12.08.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hota rare privind evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a 
imobilului intravilan apartinand domeniu lui public ,consLructie S=315,00 mp si 
teren S=500,00mp, situat in oras Brezoi, str.Sindrila, nr. l J 

Imobilul {teren si constructie) apart ie domeniului public al orasului Brezoi, este 
situat intravilan, pe str. Sindrila , nr. 11 si este compus din constructie S=3 I 5,00 mp si 
teren S=500,00mp (a nexa nr. 1 ) 

Conform Planului Urbanistic General terenul are destinatia de cu1ti-constructii, 
zona locuinte si functiuni complementare. 

Utilitati - a limentare cu apa si energie e lectrica,canalizare ,acces auto. 

Terenul cu suprafata mentionata mai sus , apartine domeniului public al orasului , 
teren J)entru care nu au fost identi ficate în evidenta Prii11ariei Brezoi cereri sau l1ot<)rari 
judecatoresti fo1mulate sau pronuntate in baza legilor fondului fonciar . 

Vecini : 
la est - drum acces - nr. cad 35737 
La vest - Oras Brezoi · 
La nord - oras Brezoi 
la sud - nr. cad.35738 

Beneficii - venit la bugetul local 

ln conform itate cu prevederile CAP. III din OG 57 /2019 privind Codul administrativ: 

A RT. 129 
Atribu\iile consiliului local 



(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribu\ii, în toate domeniile de interes local, cu 
excep\ia celor date în mod expres în competen1a altor au1ori1a1i publice, precwn şi orice 
alte atribu\ii stabilite prin lege. 

Consiliul local aproba prin hotarare evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a 

terenurilor. 

Avand în vedere ca cele prezentate se incadreaza in prevederile urbanistice si 

legislatiei in vigoare, propunem aprobarea proiectului de hota rare informa prezentata de 

initiator _ 

COMP. URBANISM, 

Victorlta Miu 

~-· 
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