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Privitoare la: Aprobarea documentaţiei ~i a indicatori lor tchnico-economici ai 
proiectului de investiţii,,Moderni;.arc stnvi si drumuri publice in orasul Brezoi, judetul 
V aleea'' 

Consiliul Local al oraşului Brezoi. Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinla 
extraordinară astăzi, 17 mai 2019. la care participu un numur (1e Il consilieri din 
totalul de 15 din câţi este constituit. 

Luând în discuţie expunerea de motive rm:;cntatc1 de domn11l Schcll Robert 
Adrian, prirnarul ora~ului Brezoi, rapourtelc de avi1.are ale comisiilor de specialitate şi 
raportul de specialitate nr. 2892/15.05.2019 întocmit de ~er Serviciu Buget, 
Contabilitate, Financiar. Investiţii. Venituri. Tn:-;e. prin care se! propune aprobarea 
documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii 
''Modernizare strazi si drumuri publice in orasul 13rczoi. judetul V aleea": 

Tinând cont de prevederile: 
HG nr. 907/2016 privind aprobureu conţinutului-cadru al documentaţiei tchnico
economice aferente investiţiilor publice. precum ~i a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, cu modificările şi complcturilc ulterioare. 
1 .egii nr ?73/?006 privind linm1ţck publice locale, cu modilicărilc ŞI 

completările ulterioare, . 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2). lit. .. b", alin. 4 !it. "d", art. Il 5 alin. ( 1 ), 

!it. "b'' coroborat cu art. 45 alin. ( 1 ). din 1 .cgca nr. 215/2001 privind Administraţia 
Publică Locală, rcpublicată, cu mo,di licC1ri le ~i completări le ulterioare. 

Art. 1. Se aproba documentaţia si indicatorii tehnicdLeeonomici ai proiectului 
de investiţii ,.Modernizare strazi si drumuri publice in orasul Brezoi. ~j'udetul Valcea", 
conform Anexei nr. 1 care 1~\cc parte integranta din prezenta f1otarai;e. 
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Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Brezoi, prin intermediul Serviciului l~ugct, Contabilitate. Financiar, Investiţii, 
Venituri, Taxe. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se ali0cadl pc pagina de \vcb primariabrezoi.ro şi la 
sediul Primăriei oraşului Brezoi şi se comunicr1. nstJ'el: 

-Instituţiei Prefectului judetului Vâlcea: 
-Primarului oraşului Brezoi: 
-Serviciul Buget, Contabilitate. Financiar. Investitii. Venituri, ·raxe. 

Brc;oi. la 17 mai :2019 
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Contrasemncază, 

SECRET'AR. 
SANI)U NI COl .AE 

r 



PROIECTANT, 
SC MODDRUM CONSTRUCT SRL 
RM.VALCEAJUDETULVALCEA 
R025834C36 

DEVIZ .GENERAL 
al obi!!ctivului de Investitii: "MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI PUBLICE 

IN ORASUL BREZQI, JUDETUL VALCEA" 

'l)gN,lJ ~H~,EACA~ITOLELOR SI 
. $~f?~f<Pi'rQJ;:EJ_OR bE 
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şi auditul al clădirilor 

de avizare a lucrărilor de 




