
PRIMARIA BREZOI 

JUDETUL VALCEA 

Nr. 942 din 12.02.2021 

REFERAT DE APROBARE 

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

terenurilor intravilane apartinand domeniului privat cu suprafetele de: 

1. 300 mp, oras Brezoi, str. Carpenului, nr .5 
2. 300 mp, oras Brezoi, str. Carol Novak, nr.l7 

Terenurile apartin domeniului privat al orasului Brezoi, sunt situate intravilan, 

str. Carpenului, nr. 5 (anexa nr. 1) si str. Carol Novak, nr.17 (anexa nr. 2) 

Conform Planului Urbanistic General terenrile au destinatia de curti-constructii -
zona locuinte si functiuni complementare- lotizare locuinte str. fosta Fabricii . 

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

Terenurile cu suprafetele mentionate mai sus, apartin domeniului privat al 
orasului, terenuri 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 tehnica-financiara 

a terenurilor. 

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

forma prezentata de initiator. 



PRIMARIA BREZOI 

JUDETUL VALCEA 

Nr. 943 din 12.02.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind evaluarea prin expertiza rea tehnica-financiara a 

terenurilor intravilane apartinand domeniului privat cu suprafetele de : 

1. 300 mp, oras Brezoi, str. Carpenului, nr .5 
2. 300 mp, oras Brezoi, str. Carol Novak, nr.l7 

Terenurile apartin domeniului privat al orasului Brezoi, sunt situate intravilan, 

str. Carpenului, nr .5 (anexa nr. 1) si str. Carol Novak, nr.17 ( anexanr. 2) 

Conform Planului Urbanistic General terenrile au destinatia de curti-constructii -
zona locuinte si functiuni complementare -lotizare locuinte str. fosta Fabricii . 

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

Terenurile cu suprafetele mentionate mai sus, apartin domeniului privat al 
orasului, terenuri 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 

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

art .363: 

11 (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 dindomeniul 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, 

Victor~ Miu 
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Nr. cadastral 

Plan de amplasament si delimitare a imobilului 
SCARA 1:500 

Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa imobilului 

S = 300 mp 
Loc. BREZOI, Str. CAROL NOVAK 

- INTRAVILAN 

Nr. Carte Funciara UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORILA (UAT) 

441100 

+ 

441100 

Nr. Categoria 
parcela de folosinta 

ce 
Total 

Cod 
con str. Destinatia 

C1 CL 

C2 CA 

Total 

BREZOI, JUDET VAL CEA 

441150 

3 

+ 
441150 

A. Date referitoare la teren 

Suprafata (mp) Mentiuni 

300 
IMPREJMUIT CU GARD 

300 
B. Date referitoare la constructii 

Suprafata 
construita 
la sol m 

104 

34 

138 

Mentiuni 

Nr. niveluri: 2(P+E), Suprafata construita la sol= 104mp, 
Suprafata construita desfasurata = 202mp 

Nr. niveluri: 1, Suprafata construita la sol= 34mp, 
Suprafata construita desfasurata = 34mp 

Suprafata totala masurata a imobilului = 300mp 
Suprafata din act = ----

Executant, 
S.C. GEOMETRIC S.R.L. 
Semnatura si stampila 

Inspector 

Confirm introducerea imobilului in baza de date 
integrata si atribuirea numarului cadastral 

Semnatura si parafa 

Data: 

Stampila BCPI 

N 

./ 


