
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTĂRÂREA Nr.70 

privind aprobarea proiectului "Îmbunătăţirea calităţii vieţii În oraşul Brezoi, prin 
Înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret şi prin amenajarea spaţiilor urbane", 
În cadrul Programului Operaţional Regiona12014-2020, Axa rrioritaa·ă 13, Priol'itah::a ll~ 
investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI 

şi a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul Local al oraşului Brezoi , Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi , 
12.08.2020, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 15 din câţi este constituit, 

Văzând că prin H.C.L. nr.54/25.06.2020, domnul consilier Diaconu Sandu a fost ales 
preşedinte de şedinţă, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.4242/l 0.08.2020 prezentat de domnul Schell 
Robert-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 
precum şi raportul de specialitate nr. 4243/10.08.2020, întocmit de Compartimentului buget, 
contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe, prin care se propune aprobarea proiectu lui 
,,Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru 
tineret şi prin amenajarea spaţiilor urbane", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Axa Prioritară 13 - Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiţii 
9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică ~i socială a comunităţilor 
defavorizate din regiunile urbane şi rurale; Obiectivul Specific 13.1 - lmbunătăţirea calităţi i vieţii 
populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Apelul de proiecte nr.POR/201 8113113.1/1/7 
REGIUNI, precum şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect; 

În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. 
POR/2018/13/13.111/7 REGIUNI (Cod. POR/381/1311), Axa Prioritară 13 - Sprijinirea 
regenerării oraşelor mici şi şi mijlocii, Prioritatea de Investiţii 9b - Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fizică , economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane ş i 
rurale, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 
mijlocii din România; 

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

În temeiul prevederilor art.l29 alin. (2), tit. b), alin.(4), lit.a), coroborat cu art.l96, alin.(1 ), 
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un nr. de /3 voturi "pentru", 

Adoptă următoarea 

HOTĂR...\RE: 

Art. 1. Se aprobă proiectul "Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea 
unui centru multifuncţional pentru tineret şi prin amenajarea spaţiilor urbane" în vederea 

finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13, 

Prioritatea de Investiţii 9b, Obiectivul Specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/l/7 

REGIUNI (Cod. POR/381113/1). 



Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea calităţi i vieţii în oraşul 
Brezo i, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret şi prin amenajarea spaţiilor 
urbane", în cuantum de 17.136.736,56 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UA T Oraş Brezoi, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 0,00 lei, cât şi contribuţia 

de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 342.734,77 lei, reprezentând 
cofinanţarea proiectului "Îmbunătăţirea ca~ităţi i vieţii în oraşul Brezoi , prin înfiinţarea unui 

centru multifuncţional pentru tineret ş i prin amenajarea spaţiilor urbane" . 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului "Îmbunătăţirea cal ităţii vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru 

multifuncţional pentru tineret ş i prin amenajarea spaţiilor urbane", pentru implementarea 

proiectu lui în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al UA T Oraş Brezoi. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se împutemiceşte primaru l oraşului Brezoi, domnul Schell Robert-Adrian, să 

semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UA T Oraş Brezoi. 

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul oraşulu i Brezoi, prin Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Brezoi. 

Ar t. 8. Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 

Instituţiei Prefectului ; 

Primarului oraşului Brezoi ; 

Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe; 

Compartimentului Relaţii publice în vederea aducerii la cunoştinţa publică prin afişare. 

Preşedinte de şedin ţă, 
Sand 

Brezoi , la 12.08. 2020 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar General U.A.T., 

Nicolae Sand~ ~ 


