
ROMANIA 

JUDEjUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT ARAREA Nr. ').f 
Proiect 

Privind " Evaluare prin expertizarea tehnico-financiara a terenului 
intravilan, situat in oras Brezoi, cu suprafata de 140,00 mp - str. Zavoi, nr. 35, 

apartinand domeniului privat al orasului". 

Consiliul Local Brezoi, Judetul V ulcea, întrunit in sedinta ordinara astazi 
29 .04.2021, la care participa un numar de consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr. 38/25.03.2021, doamna consilier Borchina Elena
Gabriela a fost aleasa presedinte de sedinta, 

Avand in vedere referatul de aprobare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al primarului 
orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul de specialitate nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . din 
întocmit de Compartimentul Urbanism prin care, se propune, evaluarea prin 
expertizarea tehnico=fimmciam a terenului intravilan, situat in oras Brezoi, cu 
suprafata de 140,00 mp - str. Zavoi, nr. 35, apartinand domeniului privat al 
orasului. 

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, 
modificata si completata, art.553 Cod Civil, art.354 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art.363 alin.(1) si alin.(2), art.364 cap.III, din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar 
d t '" t" e „ „ „ „ . vo un pen ru , 

Adopta urmatoarea 

HOT ARARE: 

Art.1: Se aprobă evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a terenului 
intravilan, situat in oras Brezoi, cu suprafata de 140,00 mp - str. Zavoi, nr. 35, 
apartinand domeniului privat al orasului, conform anexei nr. I care face parte 
integranta din hotarare. 



Art.2:Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 

Art.3 :Prezenta hotarare se va publica in conditiile legii si va fi comunicata 
astfel: 

- Institutiei Prefectului-Judetului Valcea, 
- Primarului orasului Brezoi; 
- Compartimentului Urbanism 

Intocmit, 
Compartiment Urbanism 

Ing. Victorita Miu 

~~ 

Brezoi, .„.„.„ ... „„„„„„., 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general U.A.T., 

Nicolae~~~ 



PRIMARIA BREZOI 

JUDETUL VALCEA 

Nr. 2413 din 19.04.2021 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare privind evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a 

terenului intravilan apa rtinand domeniului privat cu suprafata de 140 mp, oras Brezoi, 

str. Zavoi, nr.35 (fost nr. 18) 

Terenul apartine domeniului privat al orasului Brezoi, este situat intravilan, str. 

Zavoi, nr .35 si are suprafata de 140 mp (anexa nr. 1) . 

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

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

Terenul cu suprafata mentionata mai sus, apartine domeniului privat al orasului, 
teren pentru care nu au fost identificate in evidenta Primariei Brezoi cereri sau hotarari 
judecatoresti formulate sau pronuntate in baza legilor fondului funciar . 

Vecini - orasul Brezoi 

Beneficii - venit la bugetul local 

Consiliul local aproba prin hotarare evaluarea prin expertizare tehnioco-financiara 

a terenurilor. 

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

forma prezentata de initiator. 

Primar, 

Robert Adrian 



PRIMARIA BREZOI 

JUDETUL VALCEA 

Nr. 2414 din 19.04.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a 

terenului intravilan apartinand domeniului privat cu suprafata de 140 mp, oras Brezoi, 

str. Zavoi, nr.35 ( fost nr. 18) 

Terenul apartine domeniului privat al orasului Brezoi, este situat intravilan, str. 

Zavoi, nr .35 si are suprafata de 140 mp (anexa nr. 1). 

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

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

Terenul cu suprafata mentionata mai sus, apartine domeniului privat al orasului, 
teren pentru care nu au fost identificate in evidenta Primariei Brezoi cereri sau hotarari 
judecatoresti formulate sau pronuntate in baza legilor fondului funciar . 

Vecini - orasul Brezoi 

Beneficii - venit la bugetul local 

ln conformitate cu prevederile CAP. III din OG 57/2019 privind Codul administrativ, 

art .363: 

„(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţind omeniului 

public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, sa fie date în administrarea 

regiilor autonome şi instituţiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate. Acestea 

hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din 

domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. 

(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publica, organizată în 

condiţiile legii." 

Consiliul local aproba prin hotarare expertizarea tehnoco-financiara a terenurilor. 

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

legislatiei in vigoare, propunem aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata 

de initiator. 

COMP. URBANISM, 

Victoritc;i Miu 

et~ 
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IM0BILULlli 
Intravilan+Extravilan 

Scara 1:500 

Nr. cadastral Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa imobilului 
1---~-~~~~~--f~--'---~~~~~~-~~'"'-+~-~~~~~~-~~~~-~~~~~~-:<'I· 

S= 140 mp BREZOI,str. ZA VOl,nr. 18. 

Nr. Cartea Funciara 

Nr. 
parcela 

Cate~orie de 
folOsinta 

cc 

Suprafata 
tmp] 

107 

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 

BREZOI 

.,_ 

A. Date referitoare la teren 

Mentiuni 

----·-------·---· ----
2 N 

Total 

Cod 
constr. 

CI 

Destinatia 

CA 

!------+------

33 
140 

B. Date referitoare la constructii 

Suprafata construita la sol Mentiuni 
[mp] 

JO Bucatarie,J nivel,suprafata construita desfasurata=IO m . 

·---·f---------- ·-----------------··-----·-·····--. 
----------------··--·-

JO Total 1----.J...--------L--------'---------------------··----
Suprafata totala masurata a imobilului= 140 mp 

Suprafata din act= 140 mp 

Executant:. STOICA MIHAI CRISTIAN Inspector: 

Data:Ol.10.2017. 

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si 
atnbuirea numarului cadastral. 

Semnatura si parafa 

Stampila BCPI Data: 
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