
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

' ' A '39-., Pr01ect de HOTARARE Nr .... , ... ,1. .... 

Privind "Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 
prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."S.A., a amplasamentului din 

Str.Trandafirilor, nr.23, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii 

"REABILITARE SCOALA GENERALA CU CLASELE V-VIII, Oras Brezoi, 
Judeţul Vâlcea" 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 
astăzi.. ........................ , la care participă un număr de ...... consilieri din totalul de 15 
din câţi este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr ....... din ............. , domnul consilier ............ a 
fost ales presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.1241/24.02.2021 prezentat de domnul 
Schell Robert-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor 
de specialitate, precum şi raportul de specialitate nr.l242/24.02.2021, întocmit de 
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, prin care se 
propune Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 
prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."S.A., a amplasamentului din 
Str.Trandafirilor, nr.23, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii "REABILITARE SCOALA GENERALA 
CU CLASELE V-VIII, Oras Brezoi, Judeţul Vâlcea". 

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului Nr.l6/19.08.20 14 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I."S.A., Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2 ), coroborat cu art.196, alin.(l), lit.a) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
1 . d . " u ten oare, cu un nr. e ............... votun "pentru , 

Adoptă următoarea 

,, 
" 



HOTĂRÂRE: 

Art.l Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."S.A. pe bază de 
protocol, a amplasamentului din Str.Trandafirilor, nr.23, situat în Oraşul Brezoi, 
Judetul Vâlcea şi aflat în administrarea Consiliului Local al oraşului Brezoi, în 
suprafaţa construita de 389,80 mp şi teren aferent în suprafaţa de 2.684 mp, 
identificat potrivit Cărţii Funciare nr.35173, nr.cadastral 35173, si nr. cadastral 
35173-C2, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către 

"C.N.I." SA a obiectivului de investiţii "REABILITARE SCOALA GENERALA 
CU CLASELE V-VIII, Oras Brezoi, Judeţul Vâlcea". 

Art.2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art.3 Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al Oraşului 
Brezoi, Judeţul Vâlcea, a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, 
canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc); 

ArtA Consiliul Local al Oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea se obligă să asigure, 
în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea 
şantierului. 

Art.5 Consiliul Local al Oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea se obligă ca, după 
predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi 
să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani; 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul oraşului Brezoi, prin Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, 
Investitii, Venituri, Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 
Brezoi. 

Art.7. Prezenta hotărâre se va publica în conditiile legii si va fi comunicata astfel: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea; 
- Primarului oraşului Brezoi; 

Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe; 

Brezoi, la ................. 2021 

INITIA TOR, 
PRIMAR 

Robert-Adrian Schel 

Data ............ . 

Intocmit, 

Rod il;"" 
li 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae San~~ ~ 

il 


