
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-proiect-
HOTARARE NR. 

Privind "Modificarea art.3.1 din HCL nr.85/29.11.2018, cu modificarile si 
completarile ulterioare si aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de comodat 
nr.l din 08.01.2019 

Consiliul Local Brezoi, JudetulValcea, intrunit in sedinta extraordinara astazi 
08.01.2020, la care participa un nr. de ...... .. consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.88/19.12.2019, domnuf consifier Cliirtoc Constantm 
a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr. 24/06.01.2020 prezentat de dl. 
Schell Robert Adrian, primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate si raportul de specialitate nr.25/06.01.2020, intocmit de Compartimentul 
Juridic, prin care se propune "Modificarea art.3.1 din HCL nr.85/29.11.201 8, cu 
modificarile si completarile ulterioare si aprobarea actului aditional nr.2 la contractul 
de comodat nr.l din 08.01.2019». 

Avand in vedere cererea nr.7321/12.12.2019 a RNP-ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL COZIA, prin care solicita punerea 
terenului la dispozitia proiectului pe toata perioada de implementare, precum si o 
perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului .Se are in vedere faptul ca termenul d~ 
09.01.2025 din HCL nr.66/2019 nu acopera perioada de sustenabilitate. 

In conformitate cu prevederile art. l 08 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu prevederile art.2146 din Codul Civil si cu cele ale art.59 din Legea 
nr.24/2000, republicata,modificata si completata. 

In temeiul art.l29, alin. (6), lit.a), coroborat cu disp. art.l96, alin,(l), lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art.l:Se aproba modificarea art.3.1 din HCL nr.85/29.11.2018, cu modificarile 
si completarile ulterioare si va avea urmatorul cuprins: 



"Art.3.1. Se prelungeste perioada comodatului cu o perioada de 5ani 
ulterior perioadei de implementare a proiectului 2020-2025, pana la data de 
31.12.2030. 

Art.2. Se aproba incheierea actului aditional nr.2 la Contractul de comodat nr.1 
din 08.01.2019, conform modificarii mentionate la art.l din prezenta hotarare si se 
imputemiceste Primarul orasului Brezoi, dl. Schell Robert-Adrian pentru a semna 
in numele UA T Brezoi, actul aditional prevazut in anexa, care parte integranta din 
prezenta hotarare. 

INITIA TOR, 
Primar \ 

Schell Robert 

Brezoi la 08.01.2020 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
Secretar general 

Sandu N~c~ _J_I 

Înregistrat la PrimăriaoraşBrezoiAnexa la HCL nr.66/26.09 .2019 



StradaLotrului nr. 2 
TeVfax 0250778470 
cod fiscal. 2541894 
e-mail: primaria oras brezoi@yahoo.com, www.primariabrezoi.ro 
Nr. 

ACT ADITONAL nr. 2 
' 

LA CONTRACTUL DE COMODAT nr. 1 
din data de 08.01.2019, conform HCL nr. 85/29.11.2018, modificata prin HCL 

nr.45/29.11.2019 si completata prin HCL nr.66/26.09.2019 

1.1 ORASUL BREZOI, cu sediul in localitatea Brezoi, str. Lotrului, nr.2, judet Valcea, 
identificat cu codul fiscal nr. 2541894, reprezentat prin Primar-SCHELL ROBERT 
ADRIAN, in calitate de COMODANT 
ŞI 

1.2RNP Romsilva-Administraţia Parcului National Cozia R.A., cu sediul în localitatea 
Brezoi, str. Lotrului, nr. 8A, judetul Valcea, avand Codul Unic de Inregistrare 
nr.25631538, înregistrata in Registrul Comertului sub numarul 138/323/2009, 
reprezentata prin director, ing. Prundurel Pavel, in calitate de COMODAT AR 
au convenit, de comun acord incheierea prezentului act aditional la Contractul de 
Comodat nr.1, incheiat la data de 08.01.2019, conform HCL nr. 85/29.11.2018. 

Cap. f:t"('Jbte-ctrrt-a-ctrrhri adiţional:-. - - ---------------- -

Art.1. Se prelungeste perioada comodatului cu o perioada de 1 O ani, de la data de 
09.01.2020, stabilita prin HCL nr.45/30.05.2019, pana la data de 09.01.2030",dar 
nu mai mare de 5 ani de la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente proiectului. 

Art.2. Celelalteprevederi ale contractuluiramannemodificate. 
Încheiat astazi, ........................... în 3 (trei) exemplare, dintre care doua la comodant 
si unul la comodatar .. 

COMODANT 
ORASUL BREZOI-PRIMAR 

COMODATAR 
RNP-ROMSIL V A

ADMINISTRATIPARCULUINATIONAL 

Ing. Prundurel Pavel 

Brezoi la 26 septembrie 2019 

Presedinte de sedintaContrasemneazapentrulegalitate 
Busu Adrian Secretargeneral UAT Brezoi, 
Sandu Nicolae 



.. ; 

Primaria Brezoi 

Judetul Valcea 

Nr. 25/06.01.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind« Modificarea art.3.1 din HCL 

nr.85/29.11.2018, cu modificarile si completari le ulterioare si aprobarea actului 
aditional nr.2 la contractul de comodat nr.1 din 08.01.2019» 

Prin H.C.L. nr. 85 din 29.11.2018, modificata pnn HCL nr.45 din 
30.05.2019 a fost aprobata darea in administrare cu titlu gratuit a terenului cu 
suprafata de 151 O,OOmp, situat in oras Brezoi, str. Lotrului in vederea accesarii 
programelor de finantare externe, in vederea implementarii proiectului - "CASA 
NATURII SI A TRADITIILOR LOCALE '', in conformitate cu dispozitiile 
art.108 din OUG NR.57/2019 privind Codul administrativ. 

Prin HCL nr.66/26.09.2019 Consiliul Local Brezoi a adoptat -Completarea 
HCL Brezoi nr.85/28.11.20 18 referitoare la "Aprobarea darii in administrare a 
suprafetei de teren de 151 O mp, catre RNP -Administratia Parcului National Cozia, 
in scopul implementarii proiectului -Masuri adecvate de management pentru 
conservarea biodiversitatij, promovarea culturii traditionale locale si a 
ecoturismului in Parcul National Cozia si in siturile Natura 2000 din zona acestuia, 
avand ca obiectiv Casa Naturii si traditiilor locale". 

Avand in vedere adresa nr.l.988 din 12.12.2019 a RNP-Romsilva 
Administratia Parcului National Cozia, inregistrata in cadrul Primariei Oras Brezoi 
cu nr.7321112.12.2019, se solicita prelungirea termenului de comodat initial de 5 
ani stabilit prin HCL nr.66/26.09.2019 de la data de la 09/01/2020 la 09.01.2025 
cu o perioada de inca 5 ani pana la 09.01.2030, dar nu mai mult de 5 ani de la 
finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente proiectului, intrucat nu indeplineste 



la acest moment prevederile Ghidului Solicitantului OS 4.1, Anexa 4POIM 2014-
2020. 

Avand in vedere ca sunt îndeplinite conditiile legale, si prevederile legii nr. 
59/2000, propunem aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

COMP. JURlDIC 
POPESCU RAMONA 




