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HOTARARE nr. 

-Proiect-

Privitoare la: Aprobarea Organigramei , precum şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al ServiciuluiVoluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
28.05.2020 la care participa un nr. d~ (~onsilieri din totalul de 15 din cati este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaconescu Ilie a fost ales 
presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.2568/19.05.2020 prezentat de dl. Schell 
Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de 
specialitate nr.2569/19.05.2020 intocmit de compartimentul Protectie Civila prin care se 
propune aprobarea Aprobarea Organigramei , precum şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al ServiciuluiVoluntar pentru Situaţii de Urgenţa 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri 
pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activitaţii de salvare în munţi; cu 
cele ale O.U.G. nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare si 
cu cele ale O.U.G. nr. 2112004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de 
urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005; 

In temeiul art art. 129, alin. (2) lit. d) şi alin (7), lit.o) cu un nr. de ....... voturi 
"pentru" 

Adopta urmatoarea : 

HOTARARE 



Art.l :Se aproba Organigrama precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă constituit la nivel de U.A.T. Brezoi, 
conform anexelor nr.l si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

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

Art.3 :Prezenta hotarare se publica, in conditiile lagii si se comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

Brezoi, la 28.05.2020 
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PRIMARIA BREZOI, JUDETUL V ALCEA 
Nr. 2530 din 18.05.2020 

Referat de aprobare 

La proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune 
nr. 3 din 03.04.2019, incheiat cu LUPULETU ROXANA catre POPESCU DRIGA 
MIRCEA VASILE 

Solicitarea nr.2394 din 08.05.2020 a fost facuta de catre POPESCU DRIGA 
MIRCEA VASILE , cu domiciliul in comuna Verguleasa , sat Cucueti , str. Petrolului, 
nr.74, judetul Olt. 

Prin contractul de concesiune nr. 3 din 03.04.2019, incheiat cu LUPULETU 
ROXANA a fost concesionat terenul cu suprafata de 4,00 mp situat in Brezoi, str. 
Profesor Gheorghe Surdu, bl. M13. 

A fost obtinuta autorizatie de construire nr. 53 din 22.08.2019 pentru construirea 
unui balcon pe terenul concesionat anterior . 

Prin contractual de vanzare-cumparare nr. 425 din 14.04.2020 domnul 
POPESCU DRIGA MIRCEA VASILE a cumparat de la LUPULETU ROXANA 
apartamentul situat in blocul M13 , ap. 4 parter si proiectul aferent autorizatiei de 
construire nr. 53 din 22.08.2019 pentru construirea balconului pe terenul concesionat, 
situate pe str. Profesor Gheorghe Surdu 

Se doreste preluarea concesiunii asupra terenului in urma achizitionarii 
constructiei si a autorizatiei de construire pentru balcon. 

Terenul cu suprafata de 4,00 mp, amplasat in Brezoi, str. Profesor Gheorghe 
Surdu , bl. M13 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 . 

A vand in vedere ca sunt respectate conditiile legale in conformitate cu disp. Art. 
1315-1320 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicat si cu dispozitiile art. 
326 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ se propune: 

Art.l.Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr3 din 03.04.2019 incheiat 
intre Orasul Brezoi in calitate de concedent si LUPULETU ROXANA, in calitate de 
concesionar si POPESCU DRIGA MIRCEA VASILE in calitate concesionar cedent. 



Art.2. Cesionarul preia toate drepturile si obligatiile concesionarului ce decurg 
din cuprinsul contractului ce face obiectul concesiunii, de la data semnarii prezentului 

contract de cesiune, devenind parte ( concesionar ) in contractul de concesiune .. 

Avand in vedere cele prezentate propun Consiliului Local aprobarea proiectului 

de hotarare. 

PRIMAR, 

SCHELL ROBERT 


