
PRIMARIA ORAS BREZOI 
J UDETUL VÂLCEA 
Nr. 7458/17. 1 1.2022 

ANU NT 

În confo rmitate cu prevedenie art. I .iJ,a1i. 1:34, si art.135 din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitori lor 
orasului Brezoi ca în ziua de joi 24 noiembrie 2022, ora 15,00, are loc la sedi ul 
Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pc luna noiembrie cu urmatoarea 
ordine de zi: 

I .Aprobarea ordinii de 7.i a scdintei orcfinllre a Consiliului Local Brezoi 
din data de 24 noiembrie 2022; 

2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27 
octombrie 2022; 

3.Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 8 
noiembrie 2022; 

4.Proiect de hotararc privind "Completarea inventarului domeniului 
privat al orasului Brezoi"; 

5.Proiect de hotarare privind "Aprobarea dezmembrarii terenului cu 
nr.cadastral 37830 în doua loturi, oras Brezoi, strada tvlaci lor,nr.5, punct "Rude
Releu'" 

' 
6.Proiect de hotarare privind "Aprobarea concesionarii prin licitatie 

publica a imobilului (teren S= l41 l,OO;constructie S=291,00mp}, apartinand 
domeniului public al orasului Brezoi, strada Sindrila, nr. I I; 

7.Proiect de hotarare privind "Aprobarea contului de executie al 
bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data 
30.09.2022; 

8.Proiect de hotarare privind Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de 
interes local pe anul 2023 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim 
garantat conform Legii nr.416/2001 cu moclificari le si completarile ulterioare. 



9.Proiecl de hotararc privind " Aprobarea Protocoalelor de Colaborare 
incheiate intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT 
Brezoi precum si a Declaratiei pe propria raspundere, in scopul implcmentarii 
proiectullli „HUB de servicii MMSS-SIT MMSS", cod MySmis 130963". 

I O.Proiect de hotarare privind"Evaluarea prin expertizare tehnico 
financiara a terenului intravilan apa11inand domeniului privat, cu suprafata de 
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