
PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 944 din 12.02.2021 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare privind vanzarea directa a terenului cu suprafata de 
331,00 mp, apartinand domeniului privat, situat in oras Brezoi str. Carpatina, nr. 
1 O, catre domnul SERBAN DANIEL VASILE 

Prin H.C.L.nr. 11 din 28.01.2021 a fost aprobata scoaterea la vanzare a 
terenului intravilan, apartinand domeniului privat, cu suprafata de 331,00 mp, 
situat in oras Brezoi str. Carpatina, nr. 1 O, teren pentru care nu au fost identificate 
in evidentele Primariei Brczoi cereri sau hotarari judecatoresti formulate sau 
pronuntate in baza legilor fondului funciar, cu notificarea, in conditiile legii, a 
proprietarilor de buna credinta a constructiilor aflate edificate pe terenul respectiv, 
pentru exercitarea dreptului la preemtiune. 

Domnul SERBAN DANIEL VASILE, este proprietarul de buna credinta a 
constructiei edificata pe acest teren, concesionat anterior - contract de concesiune 
nr. 7 din 11.04.2014 si autorizatie de constructie nr. 50 din 12.09.2017. 

Terenul cu suprafata de 331,00 mp, apartinand domeniului privat al orasului 
Brezoi, este inscris in lista de inventar - concesiuni terenuri persoane fizice, la 
pozitia nr. 63 a inventarului domeniului privat pentru anul 2019, aprobat prin I-ICL 
nr. 20 din 27.02.2020. 

Pretul de pornire pentru vanzarea terenului a fost aprobata prin HCL nr. 11 
din 28 .O 1.2021, suma in lei, echivalenta la data platii cu valoarea de 6260 euro. 

Terenul, situat intravilan ,apartine domeniului privat, avand ca destinatie -
zona locuinte si functiuni complementare 

Utilitati : 
- alimentare cu apa si energie electrica, telefonie, canalizare, acces auto. 
Oportumitati : 
- Venit la bugetul local 

Domnul SERBAN DANIEL VASILE fost notificat prin adresa nr. 750 din 
03.02.2021 privind posibilitatea exercitarii dreptului de preemtiune la cumpararea 
terenului aferent constructiei. 

In urma acestui demers domnul SERBAN DANIEL VASILE, prin cererea 
nr. 923 din 11.02.2021 si-a exercitat acest drept, exprimandu-si optiunea de a 
cumpara acest teren . 

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



Primaria Brezoi 
Judetul Valcea 
Nr. 945 din12.02.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind vanzarea directa a terenului cu suprafata de 
331,00 mp, apartinand domeniului privat, situat in oras Brezoi str. Carpatina, nr. 
1 O, catre domnul SERBAN DANIEL VASILE 

Prin H.C.L.nr. 11 din 28.01.2021 a fost aprobata scoaterea la vanzare a 
terenului intravilan, apartinand domeniului privat ,cu suprafata de 331,00 mp 
,situat in oras Brezoi str. Carpatina , nr. 1 O, teren pentru care nu au fost identificate 
in evidentele Primariei Brezoi cereri sau hotarari judecatoresti formulate sau 
pronuntate in baza legilor fondului funciar, cu notificarea, in conditiile legii, a 
proprietarilor de buna credinta a constructiilor aflate edificate pe terenul respectiv, 
pentru exercitarea dreptului la preemtiune. 

Domnul SERBAN DANIEL VASILE, este proprietarul de buna credinta a 
constructiei edificata pe acest teren, concesionat anterior - contract de concesiune 
nr. 7 din11.04.2014 si autorizatie de constructie nr. 50 din 12.09.2017. 

Terenul cu suprafata de 331,00 mp, apartinand domeniului privat al orasului 
Brezoi este inscris in lista de inventar - concesiuni terenuri persoane fizice, la 
pozitia nr. 63 a inventarului domeniului privat pentru anul 2019, aprobat prin HCL 
nr. 20 din 27.02.2020. 

Pretul de pornire pentru vanzarea terenului a fost aprobata prin HCL nr. 11 
din 28.01.2021, suma in lei, echivalenta la data platii cu valoarea de 6260 euro. 

Terenul, situat intravilan, apartine domeniului privat, avand ca destinatie -
zona locuinte si functiuni complementare 

Utilitati : 
- alimentare cu apa si energie electrica, telefonie, canalizare, acces auto. 
Oportumitati : 
- Venit la bugetul local 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind CODUL 
ADMINISTRA TIV 

ART. 364 
Excepţii de la regulile privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul 

privat 
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 63 alin. ( 1 ), în cazul vânzării unui teren 

aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care 
sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de 
un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de 
vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau 



judeţean, după caz. 
(2) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (1) sunt notificaţi în termen de 

15 zile asupra hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de 
cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

Domnul SERBAN DANIEL VASILE fost notificat prin adresa nr. 750 din 
03.02.2021 privind posibilitatea exercitarii dreptului de preemtiune la cumpararea 
terenului aferent constructiei. 

In urma acestui demers domnul SERBAN DANIEL VASILE, prin cererea 
nr. 923 din 11.02.2021 si-a exercitat acest drept, exprimandu-si optiunea de a 
cumpara acest teren . 

A vand in vedere ca sunt indeplini te conditiile legale pentru vanzara directa, 
ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune, propunem aprobarea proiectului de 
hotarare in forma prezentata . 

COMP. URBANISM, 
MIU VICTORIT A 
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