
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-proiect
HOTARAREA NR. 

Privitoare la: Concesionarea fara licitatie publica a spatiului cu 
destinatia de cabinet medical , cu suprafata utila totala de 36,42 mp, situat in 
oras Brezoi, str. Panduri , nr.2 ( fost nr. 4), catre C.M.l. CAZA CU OLl V ElRA. 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
29 octombrie 2019, la care participa un nr._de consilieri din totalul de 15 din 
cutii este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr.67/27.06.2019 domnul consilier Chenic Gheorghe 
fost ales presedinte de sedinta 

Luand in discutie referatul de aprobare prezentat de dl. Schell Robert
primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 
precum si raportul de spedalitate nr.6156 din 16.10.2019 intocmit de 
Compartimentul Urbanism, prin care, se propune concesionarea fara licitatie 
publica a spatiului cu destinatia de cabinet medical cu suprafata utila totala de 
36,42 mp, situat in oras Brezoi, str. Panduri , nr.2 ( fost nr. 4), catre C.M.I. 
CAZACU OLIVEIRA. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului~dat in considerarea situatiei de fapt relevata prin raportul de 
specialitate nr. 6156 din 16.10.2019. 

Prin contractul de concesiune nr.8172 din 23.09.2004, C.M.I. CAZACU 
OLIVEIRA a concesionat spatiul cu suprafata de 44,94 mp situat la etajul 
constructiei amplasata in Brezoi ,str. Panduri , nr.2 ( fost nr. 4 ). 

Prin cererea nr. 5920 din 03.1 O .2019 doamna Cazacu O liveira - medic 
stomatolog, solicita extinderea concesiunii cu spatiul cu suprafata totala de 
36,42 mp, compus din spatiu cabinet- 27,57 mp si un spatiu comun de 8,85 mp 
,situat la parterul cladirii in vederea inlesnirii accesului pentru persoanele cu 
handicap 

In conformitate cu prevederile art. 2, art.3, art.4, art.5 din HG 
nr.884/2004, actualizata privind concesionarea unor spatii cu destinatia de 
cabinete medicale, cu prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile art.129 alin.(2), 



lit.c, alin.(6), lit.a, alin.(7), lit.c, art.315, art.362 din OUG nr.59/2019 privind 
Codul administrativ. 

În temeiul art.l39 alin.(3) lit.c), si art.196 alin.(l) lit.a), art.243 alin.(1) 
lit. a) din O. U. G. nr. 5 7/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de .... 
voturi "pentru", adoptă următoarea: 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art.1 :Se aproba concesionarea fara licitatie publica a spatiului cu 
destinatia de cabinet medical, suprafata utila totala de 36,42 mp, situat in oras 
Brezoi, str. Panduri, nr.2 (fost nr. 4), catre C.M.I. CAZACU OLIVEIRA, astfel 
cum este identificat in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2:Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini privind 
concesionarea terenului, cu destinatia de cabinet medical, apartinand domeniului 
privat, in suprafata de 36,42 mp, astfel cum acesta este identificat in anexele 
nr.2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare, 

Art.3:Nivelul redeventei este de 1.0 euro/mp/an, respectiv 36,42 EURO 
/an in primii 5 ani, platibili in lei, la cursul BNR din ziua platii, urmand ca dupa 
aceasta perioada nivelul redeventei sa fie stabilit de catre concedent pornind de 
la pretul pietei. 

Art.4 Se aproba contractul cadru de concesiune, identificat in anexa nr.4 parte integrantă 
din prezenta hotarare. 

Art. 5 :Durata concesiunii va fi de 15 ani, putand fi prelungita pentru o 
perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala. 

Art.6:Primarul orasului Brezoi, vor urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art. 7: Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 

INITIA TOR 
PRIMAR; 

-Primarului orasului Brezoi ; 
-Concesionarului C.M.I. CAZACU OLIVEIRA. 

Brezoi la 29 octombrie 2019 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR, 
Schell Robert Adrian Sandu Nicolae 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

-Proiect-

H O T A R A RE A Nr. 

Privitoare la;; Expertizarea tehnica-financiara a terenului intravilan cu suprafata 
de 4,00 mp. apartinand domeniului privat, situat pe str. Unirii, nr.8, bl.M9,sc.H, 

oras Brezoi. 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
29.1 O .2019, la care participa un numar de consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr.67/27.06.2019 domnul consilier Chenic Gheorghe 
fost ales presedinte de sedinta, 

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 6153 din16.10.2019 a 
primarului orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul de specialitate nr. 6153 
din 16.1 O .2019 intocmit de Compartimentul Urbanism prin care, se propune, 
expertizarea tehnico..,financiara a terenului intravilan cu suprafata de 4500 mp. 
apartinand domeniului privat, situat pe str. Unirii, nr.8, bl.M9,sc.H, oras Brezoi, 
teren pentru care nu au fost identificate in evidenta Primariei Brezoi cereri sau 
hotarari judecatoresti formulate sau pronuntate in baza legilor fondului funciar . 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul 
orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate, atat prin referatul de 
aprobare cat si prin raportul de specialitate, mai sus mentionate, 

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, 
art.553 Cod Civil, art.354 din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

In temeiul art.363 alin.(l) si alin.(2),art.364, cap.III din OG nr.57 /2019 
privind Codul Administrativ, cu un numar de ................ voturi "pentru", 

Adopt' urm' toarea 
HOTARARE: 

Art.1 :Se aprobă expertizarea tehnica-financiara a terenului intravilan cu 
suprafata de 4,00 mp. apartinand domeniului privat, situat pe str. Unirii, nr.8, 
bl.M9,sc.H, oras Brezoi, asa cum este identificat in anexa nr.l, parte integranta 
din prezenta hotarare. 



Art.2:Primarul orasului Brezoi va urman ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3 :Prezenta hotarare se va comunica astfel: 
-Institutiei Prefectului-Judetului V aleea, 
- Primarului orasului Brezoi; 

Brezoi la 29 octombrie 20 19, 

Initiator, 
PRIMAR 

Schell Robert 

A vizeaza pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL, 

Sandu Nicolae 



ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTARARE nr. 

Proiect 

Privind :Instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a 
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ

teritorială a orasului Brezoi 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, întrunit în şedinţa ordinara astazi data de 
29.10.2019, la care participa un nr. de __ consilieri din totalul de 15 din câti este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr.67 /27.06.2019 domnul consilier Chenic Gheorghe fost 
ales presedinte de sedinta. 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea 

procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 
data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ-teritorială a orasuluiBrezoi -proiect iniţiat de primarul orasului Brezoi 

- prevederile art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr.6/31.07.2019 privind 
instituirea unor facilităţi fiscal. 

luând act de: 
a) referatul de aprobare a primarului comunei, în calitatea sa de iniţiator; 
b )raportul compartimentului financiar - contabil, resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orasului Brezoi, 
c) avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local al orasului Brezoi. 

În temeiul art. 129, alin (1), alin (2) lit. "b", alin (4) lit "c", art.139, alin (1), şi 
art. 196, alin (1), lit "a" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 



HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă instituirea facilităţilor fiscale de anularea accesoriilor aferente 
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrative-teritorială a orasului 
Brezoi. 

Art.2.Procedura de acordare a facilităţilor fiscal descrise la art. 1 se constituie în 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării 
prezentei până la data de 15.12.2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub 
sancţiunea decăderii), termenul de soluţionare de către organul fiscal a cererilor depuse 
în termen fiind 31.12.2019. 

Art.3 .Primarul orasului Brezoi, prin compartimentul financiar contabil, resurse 
umane al Primăriei orasului Brezoi va lua măsurile legale de organizare şi executare a 
procedurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
orasului, în termenul prevăzut de lege, 

- Primarului Orasului Brezoi 
- Institutiei Prefectului judeţului Valcea, 
- Compartimentului financiar-contabil, 
- Compartimentului resurse umane. 

Brezoi, la data de 29 octombrie 2019 

INITIA TOR 

PRIMAR, 

Schell Robert Adrian 

AVIZAT PENTRU LEGAL IT A TE 

SECRET AR GENERAL 

Sandu Nicolae 



ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT AR ARBA Nr. 
Proiect 

Privind :Aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul 

Val cea, in perioada 2014-2020, avand drept obiectiv de investitii 
executie retele de alimentare cu apa si canalizare in orasul Brezoi, 
a terenurilor si constructiilor afectate retelei de alimentare cu apa si 
de canalizare 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 

29.10.2019, la care participă un nr. de_. consilieri din totalul de 15 din câţi este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr,67/26.09.2019, domnul consilier local Chenic 
Gheorghe a fost ales presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr . 6157 din 16.10.2019.prezentat de 
dl. Schell Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, 
precum şi raportul de specialitate nr.6158 din data de 16.10.2019 ,întocmit de 
compartimentul Urbanism, prin care se propune aprobarea Aprobarea punerii la 
dispozitia proiectului "Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in orasul 
Brezoi, in cadrul Programului Operational Insfrastructura Mare", a terenului marcat 
in anexa 1 si 2. 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul 
orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de raportul de specialitate 
mai sus mentionat 

În conformitate cu dispoziţiile CAP. III din OG.57/2019 privind Codul 
administrativ, art .108 si a art. 2146 din Legea 287/2009 privind COD CIVIL 

În temeiul art. 129, alin.(14) coroborat cu art.l39, alin.(l) si art.196 alin (l) lit 
"a", din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de _voturi 
"pentru", adoptă următoarea: 

HOTĂRÂRE: 



Art.l :Se aprobă punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Valcea, in perioada 2014-2020, avand 
drept obiectiv de investitii executie retele de alimentare cu apa si canalizare in orasul 
Brezoi, a terenurilor si constructiilor afectate retelei de alimentare cu apa si de 
canalizare, identificate in anexele nr.l si nr.2 , car face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2. Obiectul de investitii "Executie retele de alimentare cu apa si canalizare 
in orasul Brezoi", aferent Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si 
apa uzata din Judetul Valcea, in perioada 2014-2020, se va construi/extinde/reabilita 
pe terenurile care se afla in domeniul public al localitatii, teren disponibil exclusiv 
pentru realizarea obiectivului propus in proiect. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Brezoi, dl. Schell Robert-Adrian 
pentru a semna in numele orasului Brezoi Declaratia de eligibilitate, conform anexei 
nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4:Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.5:Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 
- Institutiei Prefectului; 
-Primarului orasului Brezoi; 
- Consiliului Judetean V aleea si operatorului judetean al serviciului de apa 

si canalizare S.C."APAVIL" S.A. 

Initiator, 
Primar, 

Schell Robert Adrian 

Brezoi, 29 octombrie, 2019 

A vizeaza pentru legalitate 
Secretar general , 
Sandu Nicolae 



ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect 

HOTARAREA 
Privitoare la : Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 
2020 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat, conform 

Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 
29.10.2019, la care participă un nr. de .... consilieri din totalul de 15 din câţi este 
constituit; 

Vazând ca prin H.C.L.nr,67/26.09.2019, domnul consilier local Chenic 
Gheorghe a fost ales presedinte de sedinta; 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.6076/14.10.2019 prezentat de 
dl. Schell Robert - primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, precum şi raportul de specialitate nr.6077/14.10.2019, întocmit de 
compartimentul Autoritate Tutelară, Asistenţă Socială şi Asistenţă Medicală prin 
care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 
2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de venit minim garantat conform 
Legii 416/2001, modificată si completată, 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de 
raportul de specialitate mai sus mentionat 

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, art.28, alin.(3) 
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 129, alin.(14) coroborat cu art.l39, alin.(l) din OUG nr. 
57/2019, cu un număr de ........... voturi "pentru", 

Adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE: 

Art.l. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2020, 
ce vor fi executate de către beneficiarii de venit minim garantat conform Legii 



416/2001, modificată si completată, prevazut în Anexa, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 
- Institutiei Prefectului; 
- Primarului orasului Brezoi; 

Brezoi la 29 octombrie 2019 

Initiator, 
Primar, 

Schell Robert-Adrian 
A vizeaza pentru legalitate 

Secretar General, 
Sandu Nicolae 



ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT ARAREA Nr. 
Proiect 

Privind :Aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul 

Valcea, in perioada 2014-2020, avand drept obiectiv de investitii 
executie retele de alimentare cu apa si canalizare in orasul Brezoi, 
a terenurilor si constructiilor afectate retelei de alimentare cu apa si 
de canalizare 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 

29.10.2019, la care participă un nr. de _. consilieri din totalul de 15 din câţi este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr,67/26.09.2019, domnul consilier local Chenic 
Gheorghe a fost ales presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr. 6157 din 16.10.2019.prezentat de 
dl. Schell Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, 
precum şi raportul de specialitate nr.6158 din data de 16.10.2019 ,întocmit de 
compartimentul Urbanism, prin care se propune aprobarea Aprobarea punerii la 
dispozitia proiectului "Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in orasul 
Brezoi, in cadrul Programului Operational Insfrastructura Mare", a terenului marcat 
in anexa 1 si 2. 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul 
orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de raportul de specialitate 
mai sus mentionat 

În conformitate cu dispoziţiile CAP. III din 00.57/2019 privind Codul 
administrativ, art .108 si a art. 2146 din Legea 287/2009 privind COD CIVIL 

În temeiul art. 129, alin.(14) coroborat cu art.139, alin.(l) si art.196 alin (1) lit 
"a", din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de _voturi 
"penttu", adoptă următoarea : 

HOTĂRÂRE: 



Art.1 :Se aprobă punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Valcea, in perioada 2014-2020, avand 
drept obiectiv de investitii executie retele de alimentare cu apa si canalizare in orasul 
Brezoi, a terenurilor si constructiilor afectate retelei de alimentare cu apa si de 
canalizare, identificate in anexele nr.1 si nr.2 , car face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2. Obiectul de investitii "Executie retele de alimentare cu apa si canalizare 
in orasul Brezoi", aferent Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si 
apa uzata din Judetul Valcea, in perioada 2014-2020, se va construi/extinde/reabilita 
pe terenurile care se afla in domeniul public al localitatii, teren disponibil exclusiv 
pentru realizarea obiectivului propus in proiect. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Brezoi, dl. Schell Robert-Adrian 
pentru a semna in numele orasului Brezoi Declaratia de eligibilitate, conform anexei 
nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4:Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.5:Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 
- Institutiei Prefectului; 
-Primarului orasului Brezoi; 
-Consiliului Judetean V aleea si operatorului judetean al serviciului de apa 

si canalizare S.C."APAVIL" S.A. 

Initiator, 
Primar, 

Schell Robert Adrian 

Brezoi, 29 octombrie, 2019 

A vizeaza pentru legalitate 
Secretar general , 
Sandu Nicolae 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.6096 DIN 15.10.2019 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotarare referitor la 

"Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019" 

Avand in vedere OG nr.12/.2019 privind rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2019,precum si HGR nr.752/2019 prin care ni se repartizeaza suma de 
1204 mii lei-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
poz.1562,publicata in MO nr.843/16.10.2019 se impune rectificare bugetului 
local al orasului pe anul 2019 atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma 
susmentionata. 

Se impune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului 
Brezoi pe anul 2019, conform destinatiei pentru care au fost repartizate 
fondurile( echilibrare),iar propunerea consta in urmatoarea repartizare: 

-cheltuieli de capital-700 mii lei 
-bunuri si servicii-154 mii lei 
-plata arierate-350 mii lei 
Astfel, bugetul local de venituri si cheltuieli al Orasului Brezoi, pe anul 

2019 se prezinta astfel: 

1. Buget local: 
-totul venituri 
- total cheltuieli 

21.729,75 mii lei 
21.729,75 mii lei 

Fata de cele prezentate propun luarea in dezbatere a proiectului de 
hotarare referitor la aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli, al 
Orasului Brezoi, pe anul2019, si aprobarea lui in forma prezentata. 

SEF SERVICIU, 
BERBECE RODICA 



Nr.6095/15.10.2019 

Referat de aprobare 
La proiectul de hotarare referitor la 

"Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019" 

Avand in vedere OG nr.12/.2019 privind rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2019,precum si HOR nr.752/2019 prin care ni se repartizeaza suma de 
1204 mii lei-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
poz.1562,publicata in MO nr.843/16.10.2019 se impune rectificare bugetului 
local al orasului pe anul 2019 atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma 
susmentionata. 

Se impune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului 
Brezoi pe anul 2019, conform destinatiei pentru care au fost repartizate 
fondurile( echilibrare), iar propunerea consta in urmatoarea repartizare: 

-cheltuieli de capital-700 mii lei 
-bunuri si servicii-154 mii lei 
-plata arierate-350 mii lei 
Astfel, bugetul local de venituri si cheltuieli al Orasului Brezoi, pe anul 

2019 se prezinta astfel: 

2. Buget local: 
-total venituri 
- lotal cheltuieli 

21.729,75 mii lei 
21.729,75 mii lei 

Fata de cele prezentate propun luarea in dezbatere a proiectului de 
hotarare referitor la aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli, al 
Orasului Brezoi, pe anul 2019, si aprobarea lui in forma prezentata in Raportul 
de specialitate nr.6096/15.10.2019 

PRIMAR, 
SCHELL ROBERT 


