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ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

H O TA RARE A Nr. 77 

Privind "Aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 
de apa si apa uzata din Judetul Valcea, a terenului si infrastructurii existente pentru 

constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia", 

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

29.10.2019, la care participă un nr. de 14 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 
rapmiul de specialitate nr.6158 din data de 16.10.2019, întocmit de Compartimentul 
Urbanism, prin care se propune aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Valcea, avand drept obiectiv 
Exeeutie retele de alimentare c.u apa si c.analizare in orasul Brezoi, in c.adrul Programului 
Operational Insfrastructura Mare a terenului si infrastructurii existente, identificate in 
Anexele nr.2 si nr.3, pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente 
acestuia ", 

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.108 din OUG nr.57/2019, privind Codul 
administrativ si a art. 2146 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, 

În temeiul art. 129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.a) coroborat cu art.139, alin.(l)din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 14 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 V aleea, a terenului si infrastructurii existente 
pentru constructia! extinderea/reabilitarea obiectului de investitii mentionat la Anexa nr. 1 la 
prezenta hotarare, in cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa 
uzata din Judetul Valcea, U.A.T. Brezoi, identificate, conform Planurilor de situatie, in 
anexele nr.2 si nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 



.. 

Art.2. Obiectul de investitii mentionat in Anexa nr.l la prezenta hotarare, aferent 
Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Valcea, 
U.A.T. Brezoi, se va construi /extinde/reabilita pe teren care se afla in domeniul public al 
orasului Brezoi, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse 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.4, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

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

Art.4:Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 
- Institutiei Prefectului; 
- Primarului orasului Brezoi; 
- Consiliului Judetean Valcea si operatorului judetean al serviciului de apa si 

canalizare S.C."APA VIL" S.A. 

Brezoi, 29 octombrie, 2019 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar Genaral u.a.t. 

Sandu Nico~i ----0 



Anexa la hotararea nr. ~;2.-Cl ·'( '~(<( 

Obiectivele de investitii cuprinse in Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata din judetul Valcea, UAT Brezoi, pentru care este necesara emiterea documentelor care sa ateste 
proprietatea publica asupra terenurilor afectate de investitii si se pun la dispozitia proiectului sunt: 

Localitate Destinatie amplasament Locatia 
Rezervor 1500 mc Str Panduri 
S=1686 mp 
Rezervor 50 mc Str Panduri 
S=74 mp 
Reabilitare retea de alimentare Oras Brezoi - Strada 12 Doabra 
cu apa Oras Brezoi - Strada 7 DN 7 

Oras Brezoi - Strada 18 Calea Eroilor/DN7 A 
Oras Brezoi - Strada 19 Trandafirilor 

Statii de pompare apa potabila SPAP1 - str. Lotrului 
S=89 mp 
Reabilitare retea de canalizare Oras Brezoi, str.18 (Calea Eroilor 1 DN 7 A) 

Oras Brezoi, str.19 (str. Trandafirilor) 

Oras Brezoi, Colector Principal 

Extindere retea de canalizare sat. Pascoaia, str.1 
sat. Pascoaia, str.2 - tronson CM4.1-CM.4 
sat. Pascoaia, str.3- tronson CM6.2-CM.6 
sat. Pascoaia, str.4 ValeaPascoaia 
sat. Pascoaia, str.5 Luncani 
sat. Pascoaia, str.6 
sat. Pascoaia. str. 7 

Brezoi sat. Valea lui Stan, str.1 DN 7 A 
sat. Valealui Stan, str.2 
OrasBrezoi, str.1 DN 7 A 
OrasBrezoi, str.3 
OrasBrezoi, str.4 DN 7 A 
OrasBrezoi, str.5 
OrasBrezoi, str. 7 (Vasi latu) 
OrasBrezoi, str.8 
OrasBrezoi, str.9 {Vasilatu) 
OrasBrezoi, str. 1 O 
OrasBrezoi, str.11 
OrasBrezoi, str.12 (Doabra) 
OrasBrezoi, str.13 
OrasBrezoi, str.14 
OrasBrezoi, str.15 (str. Sindrila) 

1 
OrasBrezoi, str.16 (str. Daneasa) 
OrasBrezoi, str.17 (str. DN 7) 

Statii de pompare ape uzate SPAU 1, sat. Pascoaia, str. 1 
S=225 mp SPAU 2, sat. Pascoaia, str.5 Luncani 

: 



SPAU 3, sat. Pascoaia, str.8 DN ?A 
SPAU 4, sat. Valea lui Stan, str.1 DN ?A 
SPAU 5, Oras Brezoi, str.4 DN ?A 
SPAU 6, Oras Brezoi, str.12 (Doabra) 
SPAU 7, Oras Brezoi, str.8 
SPAU 8, Oras Brezoi, str.16 (str. Daneasa) 

Conducte de refulare noi sat. Valealui Stan, str.1 DN 7 A 
sat. Pascoaia, str.4 Valea Pascoaia 
Oras Brezoi, str.4 DN 7 A 
sat. Pascoaia, str.6 
Oras Brezoi, str.12 (Doabra) 
sat. Valealui Stan, str.8 DN 7A 

Presedinte SecretarB~ 



'-

1 

~ 1111 
rpr 
i d i ~ 
t H 

It 

J 

'• 

,. 
( 

r-:-""':~· 1 

!, 
..<J 
() 

1 . ~:· ,, 
1 

,- -- . ; 



Z..., 

w. E 
s 

VALEA LUI STAN 

PASCOAIA 

\ 

\ ----~\ ....... -~· - ·- ·--; - - · 

\1 

?f<.~~S~N'N? r t 

~~ 1( 

,'t""/'t<=:')<'.R- IYk • L. · t..-FI· ~ 1 VVt • + ·ti_';l .. '/::){. _ _:_>&:2}_~ 

VALEA 
DOABREI 

:;~=-: .... 

1 .• 

1 , ' ~ .. ~. ~·J.:'· ... ' • 
....... ....... ___ .. .;_. ·-. J ·· , . . ~ :_:;7/ 1 ..... 

j ~ -\. . - . 
......__, 1 . .-

>·· . ~""- ~.t-~· ··~ .. 
, r ... \ 

'"..: ' 
?' 1 

GOLOTRENI • • 'J\ .?'- . 

BREZOI 

_, 

! . 1 

- ---

J 
\1., 

'/. ~ 
t:J · , 

-seoi<Eil"AR ~-t l 

,", 

IJ:oQOII),l: 

~ .... ..._ .~ 

c...a...,.. ............... 
lllllt,.... .. ~ 

~~~:: :\ 

VARATICA 

', 

·/' ~ 
1 •.• 
1' r 

i 

\·> 
\ 
\ 
/ ' 



Anexa ni., la HCL nr .. fr ... ./29.10.2019 

ROMÂNIA 
ORAŞUL BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA 

Strada Lotrului, nr. 2, Telefon/ fax: 0250/778240 

e-moil: primaria_ oras_brezoi@yahoo.com 

www.primariabrezoi.ro 

CIF: 2S41 R94 

DECRLARAŢIE DE ELIGffiiLITATE, 

Subsemnatul Schell Robert-Adrian, fiul lui Helmut- Georg şi al Antoneta - Elena, cu 
domiciliul situat in oraşul Brezoi, str. Crizantemelor ,nr. 8 bis, judeţul Vâlcea, identificat prin 
C.I./B.I. seria VX, nr.423938, CNP 1680418380886,cunoscand ca falsul in declaratii este 
pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finantare pentru Proiectul Regional 
de Dezvoltare a Infrastructurii de apă si apă uzată din Judetul Valcea,20 14-2020, avand ca 
obiectiv "Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in orasul Brezoi , m cadrul 
Programului Operational Insfrastructura Mare, declar, astazi , pe 
propria raspundere că: 

Infrastructura si terenul pe care se afla investitia indeplinesc cumulativ urmatoarele 
conditii, la data data depunerii cererii de finantare: 

- sunt disponibile pentru investitii; 
- sunt libere de orice sarcini, in sensul ca nu sunt afectate de limitari legale, 

conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea 
activitatilor proiectului; 
nu fac obiectul unor litigii m curs de solutionare la instantele judecatoresti, cu 
privire la situatia juridica!; 

- nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului 
comun. 

Declar ca sunt pe deplin autorizat sa semnez aceasta declaratie in numele orasului 
Brezoi, Judetul valcea. 

Declar, de asemenea ca afirmatiile din aceasta declaratie sunt adevarate si ca 
informatiile incluse in aceasta sunt corecte. 

PR I MA R , 
Schell Robert-Adrian 

~E:~~H~ 
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