
ROMANIA 

JUDEjUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT ARA REA Nr. Proiect Ht-t 4c 
Privind " Evaluare prin expertizarea tehnico-financiara a terenului 

intravilan, apartinand domeniului privat al orasului, cu suprafata de 300,00 mp 
situat in oras Brezoi, str. Fabricii, nr. 94". 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
25.03.2021, la care participa un numar de consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr. 99/17.12.2020, domnul consilier Atanasescu 
Constantin a fost ales presedinte de sedinta, 

Avand in vedere referatul de aprobare nr .................... al primarului 
orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul de specialitate nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . din 
intocmit de Compartimentul Urbanism prin care, se propune, evaluarea prin 
expertizarea tehnico-financiara a terenului intravilan, situat in oras Brezoi, cu 
suprafata de 300,00 mp- str. Fabricii, nr. 94, apartinand domeniului privat al 
orasului. 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul 
orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate, atat prin referatul de 
aprobare cat si prin raportul de specialitate, mai sus mentionate, 

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, 
modificata si completata, art.553 Cod Civil; 

In temeiul art.129 alin.(14) coroborat cu 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 aprobă evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a terenului 
intravilan, situat in oras Brezoi, cu suprafata de 300,00 mp -str. Fabricii, nr. 94, 
apartinand domeniului privat al orasului, conform anexei 1 care face parte 
integranta din hotarare. 



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

Art.3 :Prezenta hotarare se va publica in conditiile legii si va fi comunicata 
astfel: 

- Institutiei Prefectului-Judetului Valcea, 
-Primarului orasului Brezoi; 
- Compartimentului Urbanism 

INITIA TOR, 
PRIMAR, 

Robert-Adrian <::h 

Intocmit, 
Compartiment Urbanism 

Ing. Vic/ţ;a Miu 

1 .. 

Brezoi, ......................... , 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general U.A.T., 

Nicolae~~ 



PRIMARIA BREZOI 

JUDETUL VALCEA 

Nr. 1602 din 11.03.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

terenului intravilan apartinand domeniului privat cu suprafeta de 300 mp, oras Brezoi, 

str. Fabricii , nr .94 

Terenul apartine domeniului privat al orasului Brezoi, este situat intravilan, str. 

Fabricii , nr .94 (anexa nr. 1) 

Conform Planului Urbanistic General terenul are destinatia de curti-constructii, 
zona locuinte si functiuni complementare. 

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

Terenul cu suprafata mentionata mai sus, 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 . 

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 prinlicitaţie 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, 

Victorita Miu 

n~ 



PRIMARIA BREZOI 

JUDETUL VALCEA 

Nr. 1601 din 11.03.2021 

REFERAT DE APROBARE 

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

terenului intravilan apartinand domeniului privat cu suprafetele de : 

- 300 mp, oras Brezoi, str. Fabricii , nr .94 

Terenul apartine domeniului privat al orasului Brezoi, este situat intravilan, str. 

Fabricii , nr .94 (anexa nr. 1) 

Conform Planului Urbanistic General terenul are destinatia de curti-constructii, 
zona locuinte si functiuni complementare. 

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

Terenul cu suprafata mentionata mai sus, 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 . 

Vecini- orasul Brezoi 

Beneficii - venit la bugetul local 

Consiliul local aproba prin hotarare evaluarea prin expertiza re tehnioco-financiara 

a terenurilor. 

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

forma prezentata de initiator. 

Primar, 

Robert Adrian\5 



IJNEXI/ ;VR. J t!-,1} R/JP0/2/ IJE .5.Pa-l-lfc//'1frE 
1/R. l6o2j/l tJ3.2vc?/ 

-., _____ , __ .. .-· •' .·········· ------~-

· .. ,319.45 

/318.83 

. . LEGENDĂ :} ·319.68 -{\~9:-::::r·, ....... 
·-........-- -Limită proprietate~ 320

J 

c=J -Construcţii existente . ..-· .. ··· j 
·~-~,..._.....,. -Construcţie propusă 120.66 

-Construcţii propuse spre 
demolare 

. ~. ~ -Acces proprietate 
· ~-Acces construcţie 

,·.:<·;:::·~-Limită teren pentru 
certificat de urbanism: 

S=~.oo m.Ji. 
-Fosă "'4Ju ...... 

\ 


