
ROMÂNIA 

Judeţul VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL AL 

Oraşului Brezoi 
Codul de înregistrare fiscală 

2541894 

HOTĂRÂREA 
nr.23 din 26 aprilie, 2018 

BREZOI 
PPJMĂRIA ORA)ULUI 

privind implementarea proiectului 
,,Achiziţia unui utilaj pentru S. V.S. U. din oraşul Brezoi" 

A vând în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 2~P/2009 privind Codul civil, 

republicati'l, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se menţionează următoarele avize, prevăzute de lege: 

Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igiena şi sănătate 
publică, 

Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislaţia în vigo'are pentru 
domeniul sanitar-veterinar şi că prin realizarea investiţiei în conformitate· cu proiectul 
verificat de DSVSA judeţeană, investiţia va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare 
pentru domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completarile 
ulterioare, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare/expunerea de motive prezentat(a) de către primarul oraşului 

Brezoi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr.20280/19.04.2018, prin care se susţine 
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 

1 



b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 2079/19.04.2018, prin care se motivează, în drept şi în fapt, 
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Brezoi, 

Consiliul Local al oraşului Brezoi adoptă prezenta hotărâre 

Art. 1.- Se aprobă implementarea proiectului "Achiziţia unui utilaj pentru S. V.S. U din 
oraşul Brezoi ", denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei 

"Achiziţia unui utilaj pentru S. V.S. U din oraşul Brezoi ", pentru oraşul Brezoi, cu un număr 
de 6.022 locuitori conform recensământului din anul 2011. 

Art. 3. -Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală- P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 4. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului. 

Art. 5. - Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de Proiect, după caz, 
precum şi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. - Se aprobă asigurarea cofinanţării conform bugetului proiectului, dacă este 
cazul. 

Art. 7.- Reprezentantul legal al oraşului este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 
sa calitate şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al oraşului. 

Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
oraşului Brezoi, domnul Schell Robert-Adrian. 

Art.9.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orasului Brezoi în 
termenul prevăzut de lege, primarului Schell Robert-Adrian şi prefectului judeţului Vâlcea şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet 
www .primariabrezoi. ro. 

Contrasemnează, 

Secretarul Oraşului Brezoi 

Sandu Nicol~e ( 
=~· ~· ............................ ~ 

UA T Oras Brezoi 

Nr.23 din 26.04.2018 
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ANEXA la HCL nr.23 din 26 aprilie, 2018 

Crt. 
Numărul de locuitori deserviţi de proiect 

Nr. 
Crt. 

1. 

Nr. 
Crt. 

1. 

1. 6.022 locuitori 

Lista agenţilor economici deserviţi direct de proiect 

Denumire Adresa Activitate desfăşurată 

Nu este cazul - -

Instituţiile sociale şi de interes public deservite de proiect 

Denumire Adresa Activitate desfăşurată 

Nu este cazul - -

Nr. 
Crt. 

1. 

Nr. 
Crt. 

1. 

Caracteristici tehnice ale proiectului (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 

Utilajpentru situaţii de urgenţă. 

Activităţile sociale/culturale desfăşurate În ultimele 12 luni 

Nu este cazul. Nu fac obiectul proiectului. 
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