CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI
JUDETUL VALCEA
HOT ARAREA

NR.7

Privitoare la : Adoptarea programului cu principalele actiuni ce
urmeaza a fi realizate in anul 2016
Consiliul local ora~ Brezoi, intrunit in sedin]a de constituire din data de
23 iunie 2016;
Avand in vedere programul principalelor actiuni ce urmeaza a fi realizate
in anul 2016, in localitatea Brezoi, prezentat de dl. Schell Robert, primarul
orasului Brezoi;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar
de 15 voturi «pentru», adopta urmatoarea
HOT ARARE:
Art. unic - Se adopts Programul cu principalele actiuni ce urmeaza a fi
realizate in anul 2016 in localitatea Brezoi, conform anexei, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Brezoi la 23 iunie 2016

Contrasemneaza,
SECRETAR
Sandu Nicol~eJ
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Anexa la HCL nr.7/ 23 .06.2016
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI
JUDETUL VALCEA

PROGRAMUL PRINCIPALELOR ACTIUNI CE URMEAZA A SE REALIZA IN
ORASUL BREZOI, IN ANUL 2816
Pentru urmatot-ul
manda t , propun brezoienilor un
program care are la baza finalizarea tuturor proiectelor
incepute_, dar ~i proiecte noi de reabilitare ~i modernizare
a Orasului Brezoi:
1. Finalizarea lucrarilor pentru modernizare_, reabilitare si
extindere retele apa si canal in orasul Brezoi (32% din
lucrari sunt deja executate);
2. Finalizarea Iucr-ar Ilor- pentru realizarea podului pestre
Raul Lotru, la Vasilatu
(80% din Iucr-ar-i sunt deja
executate)j
3. Finalizarea Iucr-ar-Ll or- de reabilitare si modernizare a
strazilor din orasul Brezoi si amenajare a zonei
pietonale strada Unirii (lucrari executate in proportie
de 58% pana in prezent);
4. Finalizarea lucrarilor de iluminat public stradal in
orasul Brezoi si satele apartinatoare (lucrari executate
deja in proportie de 98%);
5. Finalizarea lucrarilor pentru sistemul de supraveghere
video in orasul Brezoi (lucrarile sunt executate in
proportie de 80% pana in prezent);
6. Finalizarea lucrarilor de reabilitare termica si
anvelopare a tuturor blocurilor din localitate;
7. Infrastructura edilitara, educatie si tineret, sanatate,
zone de agrement si promovarea turismului) incluziune
sociala si asistenta sociala prin servicii specializate;
8. Construirea de blocuri prin programul ANL (un total de 30
de apartamente in doua blocuri avand regim P+1);
9. Continuarea programelor de modernizare urbanistica
orasului, in special zona Vultureasa si Gura Lotrului;
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Infrastructura edilitara prin extinderea retelelor de
apa) a cailor de acces) a trotuarelor, a infrastructurii

10.

rutiere si iluminatului public la Varatica~ Draganesti si
Golotreni;
11. Amenajarea ,hidrope Valea Satului~ Sindrila~ Daneasa;
12. Reabilitarea cladirii Primariei si construirea unei
Gradinite cu program prelungi t (Program Operational
Regional - 3~2 milioane euro);
13. Racordarea
metan;

localitatii

la

reteaua

judeteana

de gaz

14. Dezvoltarea serviciilor medicale in Spitalul Orasenesc
Brezoi;
15. Atragerea investitorilor puternici~ care sa creeze
locuri de munca stab i le, prin facilitatile edilitare pe
care Ie ofera orasul;
16. Servicii integrate pentru incluziune sociala in cadrul
Programului Operational Capital Uman. Prin program se va
oferi sprijin pentru accesul si zsau merrt mer-ea pe pi.at a
muncii (se vor crea 75 locuri de munca din care 50 prin
plasare
ca urmare
a calificarii
obtinute
si a
subventiilor acordate viitorilor angajat i , 10 locuri de
munca create pentru personalul implicat in implementarea
proiectului si 20 de locuri prin infiintarea unor
activitati pe cont propriu)~ se vor oferi servicii
medicale pentru copiii si adultii din grupul tinta ce
face parte din anumite zone ale orasului si care au
indeplinit indicatorii de saracie prevazuti in cadrul
acestui progr-am, se va acorda as i sterrta juridica pentru
obtinerea drepturilor de asistenta sociala~ se vor
realiza activitati de imbunatatire a conditiilor de
locuit ale persoanelor din grupul tinta
se vor furniza
servicii sociale
persoanelor varstnice si celor cu
J

dizabilitati~

cre~terii
prescolar

se

vor

implementa

programe

in

vederea

accesului ~i participarii la
invatamantul
si reducerea riscului parasirii scolii ;

17. Dezvoltarea unor servicii specializate de asf.st errta
sociala pentru copii si persoane varstniceJ prin crearea
unui Centru de zi Multifunctional;
18. Reabilitarea Casei de Cultura;

19. Amenajarea de piste pentru bicicleteJ roleJ skateboarduri si locuri de agreement pe Sub DeluselJ dar si
amenajarea unei zone de agrement la Baza Sportiva (POR 1J4milioane euro);
20. Reabilitarea Parcului Central;
21. Amenajarea unor locuri no i de joaca pentru copii si
amenajarea Turtudanului;
22. Dezvoltarea unui eveniment educational-stiintific si
cultural de nivel national pentru promovarea copiilor si
tinerilor talentati;
23. Infiintarea unor linii de transport ieftine pentru
promovarea zonei: Autobuzul Zapezii cu traseul Brezoi
partia de ski si Autobuzul Termal cu traseul Brezoi Calimanesti.
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eorghe

Secr-et ar ,
sandU~ ..o~ e
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