
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTARAREA Nr.78 

privind aprobarea proiectului "Mobilitate Urbana Durabila in Orasul Brezoi", în 
cadrul Programului Operaţional Regional2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 

de investiţii 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/186/3/2 si a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 25 
octombrie 2018, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L. nr.63/27.09.2018 domnul consilier Spiru Mariana fost 
ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de dl. Schell Robert-primarul 
orasului Brezoi~ raportul de avizare al comisiilor de sp~cialitate, precum si raportul de 
specialitate nr. 5964 din 24.10.2018 intocmit de Compartimentul Proiecte si Integrare 
Europeana, prin care se propune aprobarea proiectului: "Mobilitate Urbana Durabila in 
Orasul Brezoi", în cadrul Programului Operaţional Regional2014-2020, Axa prioritara 
3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, 
Prioritatea de investitii 4e Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv 
promovarea mobilitatii urbane mutimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane 
bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila, Apelul de proiecte nr. POR/186/3/2, 
precum aprobarea cheltuielilor legate de proiect; 

In conformitate cu Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. 
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/186/3), Axa prioritara 3 Sprijinirea 
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, Prioritatea de 
investitii 4e Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilitatii urbane mutimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru 
atenuare, Obiectivul specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata 

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din ~egea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ufterioare; 

In temeiul art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si art: 4:6 din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu rhodificaţily si completarile 
ulterioare, cu un nr. de 15 voturi "pentru", 



HOTĂRĂŞTE 

ART 1. Se aprobă proiectul "Mobilitate Urbana Durabila in Orasul Brezoi", în vederea 
finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. 
POR/186/3/2. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Mobilitate Urbana Durabila in Orasul 
Brezoi", în cuantum de 15.153.026,86lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Orasul Brezoi, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2,00 % 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 303.060,61 lei, reprezentând 
cofinanţarea proiectului "Mobilitate Urbana Durabila in Orasul Brezoi". 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului "Mobilitate Urbana Durabila in Orasul Brezoi", pentru implementarea 
proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al UA T Orasul Brezoi. 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

AR T 6. Se împuterniceşte primarul orasului Brezoi, domnul Schell Robert Adrian să 
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UA T Orasul Brezoi. 

ART 7. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul oraşului Brezoi prin Serviciul buget, contabilitate, financiar, investitii, 
venituri, taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Brezoi 

ART 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul orasului Brezoi, în vederea 
ducerii sale la îndeplinire: 

afisare. 

-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 
-Serviciul buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe; 
-Compartimentului Relatii publice in vederea aducerii la cunostinta publica prin 

Brezoi la 25 octombrie, 2018 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar 

Sandu Nicol~ ~ 


