
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-proiect-

HOTAR ARE A Nr. 

Privitoare : la Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
28.05.2020, la care participa un nr. de .... consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaconescu 
Ilie a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr. 2533 din 18.05.2020 prezentat 
de catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al 
comisiilor de specialitate, precum si raportul de specialitate nr. 2538 din 
18.05.2020 intocmit de Compartimentul de Urbanism, prin care se propune 
completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi, cu terenuri care 
sunt lipsite de sarcini si nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor 
judecatoresti, nefacand obiectul revendicarilor potrivit legilor speciale on 
dreptului comun. 

Avand in vedere Procesul verbal de inventariere nr.2532 din 18.05.2020 
in domeniul privat al orasului Brezoi. 

In conformitate cu prevederile art.354, art.355, art.357 privind Codul 
administrativ, art.553 alin.(l) din Codul Civil ; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), art.l39 alin.(3), lit.g) si art.196 
alin.(1), lit.a), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu unnr. de 
..... voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea : 

HOTARARE: 



Art.1 :( 1) Se aproba completarea inventarului domeniului privat al orasului 
Brezoi cu bunurile imobile-terenuri, dupa cum urmeaza: 

Nr. Denumirea Elemente de identificare PIF Valoare 
crt bunului 
1 Teren Amplasament: Oras Brezoi, sat 1997 41.928,48 

Pascoaia, str. Luncanilor, nr.21 
Amplasat intravilan 
Vecini: 
N-, nr. cad. 36898; 
S- Oras Brezoi; 
E - Oras Brezoi, 
V - Nica Constantin; 
Categoria: curti-constructii 
Suprafata S= 600 mp 

Terenul au fost inventariat de catre comisia de inventariere terenuri din 
domeniul privat al orasului, prin procesul verbal nr. 2532 din 18.05.2020 .. 

Planul de amplasament si delimitare a imobilului se regaseste in anexa 
1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primarul orasului 
Brezoi. 

Art.3.Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului- Judetul 
V aleea si Primarului orasului Brezoi, prin intermediului secretarului orasului care 
asigura aducerea ei la cunostinta publica. 

INITIA TOR 
PRIMAR 

Schell Robert 

Brezoi la 28.05.2020 

A vizeaza pentru legalitate 
Secretar general 

SanduNic~ ~ 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR. 2533 din 18.05.2020 

REFERAT DE APROBARE 

La proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al orasului 
Brezoi 

1. Terenul intravilan , teren neinventariat anterior , situat in sat Pascoaia pe str. Luncanilor , 
nr. 21 -Suprafata = 600,00 mp 

Facem precizarea ca suprafata de teren mentionata este libera de sarcini,nu face obiectul unor 
litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica si nu fac obiectul 
revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun. 

Se impune completarea inventarului domeniului privat al orasului cu terenul mentionat mai sus, 
pentru care sunt solicitari de concesionare in vederea construirii de locuinte 

Nr. Denumirea Elemente de identificare PIF Valoare 
crt bunului 

1 Teren Amplasament: Oras Brezoi,sat Pascoaia, 1997 41.928,48 
str. Luncanilor, nr.21 
Amplasat intravilan 
Vecini: 
N-, nr. cad. 36898; 
S- Oras Brezoi; 
E- Oras Brezoi, 
V -Ni ca Constantin; 
Categoria: curti -constructii 
Suprafata S= 600 mp 

Terenul au fost inventariat de catre comisia de inventariere terenuri din domeniul 
privat al orasului, prin procesul verbal nr. 2532 din 18.05.2020. 

Planul de amplasament si delimitare a imobilului se regaseste in anexa 1 

A vand in vedere cele prezentate precum si prevederile legale in vigoare propun 
Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare. 

PRIMAR, 
ROBERT ADRIAN SCHELL 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 2532 din 18.05.2020 

PROCES VERBAL 

Privind inventarierea in domeniului privat a unor terenuri situate in orasul 
Brezoi 

Comisia de inventariere a terenurilor apartinand domeniului privat constituita 
prin Dispozitia nr. 7 din 23 .O 1.2018 a procedat la identificarea si evaluarea terenurilor 
care vor fi inventarite in domeniul privat al orasului . 

In urma verificarilor terenul mentionat este liber de sarcini, nu face obiectul 
unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica 
si nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului 
comun. 

Terenul are amplasamentul, caracteristicile, valoarea si vecinatatile urmatoare 

Nr. Denumirea Elemente de identificare PIF Valoare 
crt bunului 

1 Teren Amplasament: Oras Brezoi,sat 1997 41.928,48 
Pascoaia, str. Luncanilor, nr.21 
Amplasat intravilan 
Vecini: 
N-, nr. cad. 36898; 
S - Oras Brezoi; 
E - Oras Brezoi, 
V - Nica Constantin; 
Categoria: curti-constructii 
Suprafata S= 600 mp 

Terenurile au fost inventariate de catre comisia de inventariere terenuri din 
domeniul privat al orasului , concluziile au fost evidentiate in prezentul 
procesul verbal nr. 7225 din 10.12.2019. 

Planurile de situatie se regasesc in anexa 1 . 



Comisia de inventariere propune cu prinderea in inventarul do meni ului privat 
a terenurilui cu caracteristicile sus mentionate. 

COMISIA: 

SCHELL ROBERT 

BUSU ADRIAN ___________ _ 

BERBECE RODICA -----------------------

POPESCU MARIA RAMONA _______ _ 

MIU VICTORITA ----+-0___,.;'--L<A._,, _____ _ 

STROESCU MIHAELA _______ _ 


