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HOTĂRÂREA Nr. 3 1

Privind mod i ti carea Hotărârii nr. 78/25. 10.2018 privind aprobarea proiectulu i " Mobilitate
Urbană Durabilă în Oraşul Brezoi", în cadrul Prog ram ului Operaţiona l Regiona l 201 4-2020, Axa
Prioritară 3, Prioritatea de investiţi i 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/186/3/2 ş i a
cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Local al oraşulu i Brezoi, Judeţu l Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi,
14.02.20 19, la care participă un număr de 13 consi lieri din tOla lui de 15 din câţi este constituit,
Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de domnul Schell Robe1t-Adrian , primarul
oraşu lui Brezoi, rapoarte le de avizare ale comisii lor de specialitate şi raportul de specialitate nr.
2178110.04.20 19 întocm it de Şef Serviciu Buget, Contabilitate, Financiar, Investi ţi i, Venituri , Taxe,
prin care se propune modificarea HCL nr. 78/25. 10.20 18 privind aprobarea proiectului "Mobilitate
Urbană Durabi l ă în oraşu l Brezo i", î n cadrul Program ulu i Operaţi onal Regional 20 14-2020, Axa
Prioritară 3, Prioritatea de investiţi i, Obiectiv specific 3.2, apelu l de proiecte nr. POR/186/3/2,
precum şi aprobarea cheltuiel ilor legate de proiect.
În conform itate cu Gh idu l sol icitantului pentru apelu l de proiecte nr. POR/20 17/3/3 .2/ 1/7
REGIUN I (Cod. POR/ 186/3/2), Axa Pri oritară 3 Sprijin irea tranziţi ei către o economie cu emis ii
scăzute de dioxid de carbon, Prio ri tatea de investi ţi i 4e Promovarea unor strategi i cu em isii scăzute de
dioxicl de carbon pentru toate tipurile de teritori i, în specia l în zonele urbane, inclusiv promovarea
mobi l ităţi i urbane mu ltimodale durabile ş i a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv
specific 3.2 Reducerea cmis iilor de carbon în zonele urbane bazata pc planurile de mobilitate urbană
durabilă.

Având în solicitarea de c lari fi care 1O, având nr. de înregistrare 8641/05.04.20 !9,
cont de art. 44 al in. ( 1) el in Legea nr. 273/2006 privind [·i nanţele publi-ce locale, cu
modificări le şi completări le ulterioare,
În temeiul arr. 36 alin. (2), lit. "b", alin . 4 !it. "d", şi art. 45 din Legea nr. 2 15/200 1 privind
Adm i nistraţia Publ ică Locală, repub l icată, cu modificări le şi completări le ulterioare, cu un nr. de 13
voturi "npentru'\
Ţinând

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică Art. 2 şi Art. 3 al Hotărârii nr. 78 privind aprobarea proiectu lu i "Mobilitate
Urbană Durabilă în oraşul Brczoi", în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 3, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/1861312 şi a
cheltuielilor legate de proiect, după cum urmează:
.. Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului .. Mobilitate Urbană Durabilă in Oraşul Brezoi ", in
cuantum de l 5.874.429. 71 lei (inclusiv r V.A.).
Ari. 3. Se oprobă contributia proprie in proiect a VA T Oraş Brezoi, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, adicii 6.J7. 787,81 lei, cât şi COIIIribu{ia de 2% di11 valoarea
eligibilci a proiectului, in cuantum de 30.J.532,89 lei, repreze11tând coftnanţarea proiectului
.. Mobilitate Urbană Durabilă in oraşul Brezoi. "
Art. 2. Celelalte anic.o le din Hotărârea nr. 78 privind aprobarea proiectului "Mobilitate Urbană
Durabilă în oraşu l Brezoi", în cadrul Programului Operational Regiona l 201 4-2020, Axa Prioritarl\3,
Prioritatea de investiţi i 4c, Obiectiv specific 3.2, apelu l de proiecte nr. POR/186/3/2 şi a cheltui el ilor
legate de proiect din 25.10.2018 rămân În vigoare.
Art. 3. Prezenta hotărâre revocă Hotărârea cu nr. 16/14.02.2019 a Consiliului Local Brezoi.
hotărâre care nu a produs efecte juridice.
Art. 4. Cu aducerea la îndep linire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarului oraşului
Bre:wi, prin Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, I nvestiţi i, Ven ituri , Taxe din cadrul aparatu lui
de speciali tate al Primarului Oraşu l ui Brezoi.
An. 5. Prezenta hotărâre se va posta pe pagina web www.orimariabrczoi.ro şi se va afişa la
sediul Primăriei Brezoi. fiind comunicată în vederea ducerii sale la Indeplinire, astfel: Instituţiei
Prefectului judeţu lui Vâlcea şi Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii , Venituri, Taxe
din cadru l aparatulu i de specialitate al Primarulu i Oraşu l ui Brezoi.
Brezoi, la 10 aprilie 2019
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