
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT ARA RE A Nr. l!L 

Privitoare la : «Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 
aferente obiectivului de investitii "Reabilitare si dotare Scoala "Valea lui 

' 
Stan", oras Brezoi, judetul V aleea" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
26.10.2017, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Văzând că prin H.C.L.nr.64/28.09.2017 domnul consilier local Dumitrescu 
Gheorghe fost ales preşedinte de şedinţă, 

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de dl. Schell Robert
primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, precum 
si raportul de specialitate nr. 6915 din 25.10.2017 intocmit de Compartimentul 
Proiecte si Integrare Europeana, prin care se propune aprobarea DALI, Devizul 
general si cofinantarea de la Bugetul Local, pentru realizarea obiectivului de 
investiţii "Reabilitare si dotare Scoala "Valea lui Stau", oras Brezoi, judetul 
Valcea ", 

In confonnilate cu prevederile art. 9 alin. (1) din OUG nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 /2006 privind finantele 
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 8 alin. (3) din Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, . . . 

In temeiul art.36, alin. (2) lit. b ), alin. ( 4) lit. d) si, arţ, AŞ . qin Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republiG<;tta, cu ri16diticaril<:i si 
completarile ulterioare, cu un nr. de 15 voturi "pentru" '· . ., · · · · · · 

Adopta urmatoarea 



HOTARARE 

ART 1. Se aprobă Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 
aferente obiectivului de investiţii "Reabilitare si dotare Scoala "Valea lui Stan", 
oras Brezoi, judetul Val cea " 

ART 2. Se aprobă Devizul general al obiectivului "Reabilitare si dotare 
Scoala "Valea lui Stan", oras Brezoi, judetul V aleea", prevazut in anexa care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

AR T 3. Se a probă finanţarea din bugetul local, in cazul in care proiectul va 
fi selectat in vederea finantarii, a tuturor cheltuielilor care nu se finanţează de la 
bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 
1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală. 

ART 4. Se împutetniceşte Primarul Orasului Brezoi - dl. Schell Robert 
Adrian să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT 
Oras Brezoi. 

ART 5. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul orasului Brezoi, 
în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Institutiei Prefectului Judetului Valcea; 
- Primarului orasului Brezoi ; 
- Serviciul buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe; 
- Compartimentului Proiecte si Integrare Europeana; 
- Compartimentului Relatii publice in vederea aducerii la cunostinta publica 

prin afisare. 

Brezoi la 26 octombrie 2017 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretar 

Sandu Nicolae 



MOVEMENT 

Str. Henri Coandă, nr. 31/CP 240248, Rm. Vâlcea 
Cod fiscal: R014159023 Tei./Fax 0350.808.769 L E-mail: tionvi!@V!lhOO.oom 

ISO 9001 • Certificat nr. 036C 
environmentally correct ISO 14001 ·Certificat nr. 057M 

OHSAS 18001 • Certfficat nr. 040HS 

DEVIZUL GENERAL 
al obiectivului de Investitii 

REABILITARE SI DOTARE SCOALA VALEA LUI STAN, 
ORAS BREZOI, JUDETUL VALCEA 



5.:2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 3,161.099 0.000 3,161.099 0.000 3,161.099 

5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 632.220 0.000 632.220 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

0.000 632.220 

5.2.4.Cota aferenta .Casei Sociale a Constructorilor- CSC 3,161.099 0.000 3,161.099 0.000 3,161.099 

5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 4,000.000 760.000 4 760 000 o 000 4 760 000 
construlre/desfintare ' · · ' · 

CAPITOLUL 6 • Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
6.1 1 Pregatirea personalului de exploata re 0.00 0.00 0.00 
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL:.:(;ENERAL 1,035 1SU;5 195 36M5 
din ctireC+M (1.2+1.3+1.4+2+4:1+4.2+5.1.1} · .. 63~,219.82 120~1~1.7'{ 752,341;;59 

In preturi la data de 5/10/2017 curs BNR 1euro = 4,5782/ei 

INVESTITOR, 
ORASgn..~..., 

PROIECTANT, 
S.C. RIONVIL S.R.L. 

\ 

0.00 o.oo 
0.00 0.00 

• :1),00 
J;075,506.83 

66;1$30.48 


