
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-Proiect-

HOTAR ARE A Nr. 

Privitoare la " Expertizarea tehnica-financiara a terenului intravilan cu 
suprafata de 7,00 mp. apartinand domeniului privat,situat pe str. Profesor 
Gheorghe Surdu , nr.2E, oras Brezoi 

Consiliul Local Brczoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
24.09.2020, Ia care participa un numar de consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.54/25.06.2020, domnul consilier Diaconu 
Sandu a Jost ales presedinte de sedinta, 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.5064/21.09.2020 a primarului 
orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul de specialitate nr. 5065/21.09.2020 
intocmit de Compartimentul Urbanism prin care, se propune, expertizarea 
tehnica-financiara a terenului intravilan cu suprafata de 7,00 mp. apartinand 
domeniului privat,situat pe str.Profesor Gheorghe Surdu, nr.2E, oras Brezoi, 
terenuri pentru care nu au Jost identificate in evidenta Primariei Brezoi cereri sau 
hotarari judecatoresti f:ormulate sau pronuntate in baza legilor fondului funciar . 

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, art.553 Cod Civil, art.363 din OG nr.57/20 19 privind Codul 
Administrativ 

In temeiul art.l29 alin.(l4), art.196 alin.(l), din OG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un numar de ................ voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 
HO'IARARE: 

Art.l :Se aprobă evaluarea prin expertizarea tehnica-financiara a terenului 
intravilan cu suprafata de 7,00 mp apartinand domeniului privat, situat pe str. 
Profesor Gheorghe Surdu, nr.2E, oras Brezoi, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 



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

Art.3 :Prezenta hotarare se va comunica astfel: 
-Institutiei Prefectului-Judetului V aleea, 
- Primarului orasului Brezoi; 

Brezoi la 24 septembrie 2020, 

Initiator, 
PRIMAR 

Schell Robert 

A vizeaza pentru legalitate 
SECRET AR GENERAL, 

Sandu Nicolae 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 5065 din 21.09.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiect de hotarare privind expertizarea tehnico-financiara a terenului 
intravilan cu suprafata de 7,00 mp. apartinand domeniului privat, situat pe str. 
Profesor Gheorghe Surdu nr.2E, oras Brezoi. 

Terenul apartine domeniului privat al orasului este situat intravilan pe str. 
Profesor Gheorghe Surdu , nr.2E, oras Brezoi. si are suprafata de 7,00 mp 

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 laN si V -orasul Brezoi , la S si E - SC ALEXIN SRL 

In conformitate cu prevederile CAP. III din OG 57/2019 privind Codul 
administrativ, art .363: 

(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului 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 
tie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea 
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în 
condiţiile legii. 

Consiliul local aproba prin hotarare expertizarea tehnoco-financiara a 
teren uri lor. 

A vand in vedere ca solicitarea se incadreaza in prevederile urbanistice si 
legislatiei in vigoare , propunem aprobarea proiectului de hotarare in forma 

COMP. URBANISM, 
Victorita Miu 
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PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 5064 din 21.09.2020 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare privind expertizarea tehnica-financiara a terenului 
intravilan cu suprafata de 7,00 mp. apartinand domeniului privat,situat pe str. 
Profesor Gheorghe Surdu , nr.2E, oras Brezoi. 

Terenul apartine domeniului privat al orasului este situat intravilan pe str. 
Profesor Gheorghe Surdu , nr.2E, oras Brezoi. si are suprafata de 7,00 mp 

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 - la N si V - orasul Brezoi , la S si E - SC ALEXIN SRL 

Consiliul local aproba prin hotarare evaluarea prin expertizare tehnoco
financiara a terenurilor. 

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

Primar, 
Robeti Adrian Schell 
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