
RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI 
- 2021 - 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr.  544/2001, privind liberul acces la informațiile de 

interes public, la debutul fiecărui an ȋntocmesc un raport de activitate al anului precedent, care 
constituie o sinteză a activității mele şi a aparatului de specialitate. 

La ȋnceputul anului 2021, bugetul aprobat a fost de 17.892,00 mii lei, cuantumul 
execuției bugetare ajungând la sfârşitul anului la 30.461,34 mii lei.  

Cifrele reflectă sumele cu care bugetul local a fost suplimentat prin efortul 
administrației locale de atragere de finanțări nerambursabile. 

 
CAPITOLUL I – PROIECTE: 

 
O serie de proiecte detaliate ȋn cadrul raportului de activitate aferent anului 2020 şi 

demarate ȋn acelaşi an sau anterior,  au fost finalizate, printre care: 
 
- Realizare totem al localității Brezoi – realizat 100 %; 
-  Dobândirea statutului de stațiune turistică de interes local – realizat 100%; 
-  Înființarea Direcției de Asistență Socială şi acreditarea servciilor furnizate de  
aceasta – realizat 100%; 
-  Lucrări şarpantă şi ȋnvelitoare, precum şi realizare termosistem fațadă bloc de locuințe M8 – 
realizat 100%; 
-  Lucrări de construcții parcare bloc de locuințe M8 – realizat 100%; 
-  Lucrări de construcții parcare (Zona Centrală – strada Unirii şi parcare zona Poşta Veche) - 
realizat 100% 
-  Lucrări de construcții parcare (Şcoala Valea lui Stan) - realizat 100% 
-  Lucrări şarpantă şi ȋnvelitoare Biserica Catolică – realizat 100% 
-  Lucrări reabilitare şi extindere a lungimii trotuarelor, pornind de la Gura Lotrului – realizat 
100% 
-   Dotarea tehnică a Liceului Gheorghe Surdu – realizat 100% 
-   Lucrări reabilitare şi compartimentare Spital Orăşenesc Brezoi - realizat 100% 
-   Lucrări montare covor PVC antibacterian Spital Orăşenesc Brezoi - realizat 100% 
-   Lucrări construire autobază – infrastructură hală metalică şi stație autobuz – PVC pe structură 
metalică (proiect "Mobilitate urbană durabilă") - realizat 100% 
 -  Lucrări reabilitare şi sporire capacitate Casa de Cultură Brezoi - realizat 90% 
 

Proiecte admise/aflate ȋn implementare ȋn anul 2021: 
 

1. Proiect "Mobilitate urbană durabilă" I - Cod SMIS 122064, finanțat prin Programul   
Operațional Regional 2014-2020 (POR  2014-2020), Axa Prioritară 3 “Sprijinirea tranziției 
către o economic cu emisii   scăzute de carbon”, Prioritatea de lnvestiti 4E “ Promovarea 
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid carbon pentru toate tipurile de teritorii, ȋn special 
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile şi a 
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, contract de finanțare nerambursabilă 
ȋnregistrat sub Nr. 4793/27.09.2019. 
Au fost finalizate: 
- lucrările pentru: Lot 1 -"Amenajare Piste pentru Biciclete"; 
- procedura de achiziție 3 autobuze urbane hybrid diesel-electric pentru transportul urban în 
orașul Brezoi. 
Au fost derulate: 
- lucrările pentru: Lot 2 -"Construire Autobază şi construire Stații de Autobuz". 
 
 



2. Proiect "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale şi reabilitare spațiu urban", finanțat  
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR  2014-2020), Axa Prioritară 1 3 - Cod SMIS 
126304, contract de finanțare nr. 6398/03.12.2020, cu o valoare totală de 17.504.588,94 lei, 
din care 17.154.497,09 lei nerambursabili, iar 350.091,85 lei valoarea cofinanțării, respectiv 
contribuția proprie a Beneficiarului UAT Oraş Brezoi. 
 

3. Proiect " Îmbunătățirea infrastructurii TIC a şcolilor din oraşul Brezoi" a fost selectat  
pentru finanțare: 
Depus ȋn cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC), Acțiunea 233 apel 2; Axa 
Prioritară - Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 
- Cod Proiect 147141 - valoarea totală 2.015.077,23 lei, din care 1.933.027,69 lei nerambursabili, 
respectiv 39.449,54 lei contribuție proprie a Beneficiarului UAT Oraş Brezoi, diferența de 42.600 
lei reprezintă total cheltuieli neeligibile proiect. 
 

4. Proiect "Îmbunătățirea calității vieții ȋn orasul Brezoi prin ȋnființarea unui centru  
multifuncțional pentru tineret şi prin amenajarea spațiilor urbane": Cerere de finanțare 
contractată prin POR AXA 13 - Cod SMIS 125780- cu o valoare totală de 17.136.736,56 lei, din 
care 16.794.001,79 lei nerambursabili, iar 342.734,77 lei valoarea cofinanțării, respectiv 
contribuția proprie a Beneficiarului UAT Oraş Brezoi. 
 

5. Proiect "Reabilitarea dispensarului uman din Oraşul Brezoi, Județul Vâlcea": 
Documentația a fost depusă la- şi acceptată de către Compania Națională de Investiții, respectiv a 
fost introdusă pe Lista sinteză a sub-programului "Unități Sanitare", aprobată prin Ordinul 
MLPDA nr. 3739/03.09.2020. 
 
        6. Proiect "Reabilitare Şcoala Generală cu clasele V-VIII din Oraşul Brezoi, Județul Vâlcea": 
Documentația a fost depusă la- şi acceptată de către Compania Națională de Investiții, respectiv a 
fost introdusă pe Lista sinteză a sub-programului "Unități şi instituții de ȋnvățământ de stat" 
aprobată prin Ordinul MLPDA nr. 4004/27 .10.2020. 
 

Proiecte depuse/elaborate spre depunere/aflate ȋn evaluare ȋn anul 2021:  
 
1. Proiect „Mobilitate Urbană Durabilă în Oraşul Brezoi 2 - POR 2021-2027: 
- stații/puncte de ȋncărcare combustibili alternativi; 
- sisteme de tip park and ride; 
- trasee pentru pietoni, infrastructură pentru ciclism, sisteme de ȋnchiriere biciclete; 
- elaborarea/actualizarea PMUD. 

 
2. Reabilitare şi eficientizare energetică Şcoala 1-4 – Administrația Fondului pentru  

Mediu 
 

3. Proiectul "Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale ȋn orşaul Brezoi,  
județul Vâlcea" se află ȋn etapa de evaluare. Au fost transmise răspunsurile la solicitările de 
clarificări emise de AM/OI. Cererea de  finanțare a fost depusă ȋn cadrul Programului  Operațional 
lnfrastructură Mare  2014-2020 (POIM 2014- 2020), Axa Prioritară 8 “Sisteme inteligente şi 
sustenabile de transport al  energiei electrice şi gazelor naturale”, Obiectiv Specific 8.2 “Creşterea 
gradului de interconectare a Sistemului Național de transport al gazelor naturale cu alte state  
vecine - Cod SMIS 143862 - valoarea totală 50.112.985,03 lei, din care 48.885.216,91 lei 
nerambursabili, iar diferența de 1.227.768,12 lei valoarea  cofinanțării, respectiv contribuția 
proprie a Beneficiarului UAT Oraş Brezoi.  
 
 



4. Proiect „Construire drum de legătură Brezoi-Drăgăneşti” - PNI Anghel Saligny 
Valoare 67.190.611,31 lei. 
 

5. Proiect “Eficientizare energetică sala de sport” 
- Este vizată finanțarea prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu 
 
 

6. Proiect “Amenajare obiectiv turistic natural VF. ȚURȚUDAN” 
- Este vizată finanțarea prin intermediul POR 2021-2027 
 

Ne propunem ca ȋn anul 2022 să finanțăm/finalizăm următoarele proiecte: 
 
1. Proiectul " Îmbunătățirea infrastructurii educaționale şi reabilitare spațiu urban"  

presupune realizarea a 2 componente, respectiv: 
- extinderea şi dotarea infrastructurii educaționale a ansamblului de clădiri a Şcolii Generale V-
VIII din oraşul Brezoi şi 
- ȋmbunătățirea spațiului urban prin reabilitarea unui număr de 16 străzi locale, ce fac parte din 
rețeaua rutieră a oraşului Brezoi. 
 

2. Proiectul " Îmbunătățirea calității vieții ȋn orasul Brezoi prin ȋnființarea unui centru  
multifuncțional pentru tineret şi prin amenajarea spațiilor urbane" presupune realizarea a 2 
componente: 
- construirea unui centru multifuncțional cu bazin didactic pentru tineret, respectiv 
- reabilitarea şi modernizarea Parcului Central din oraşul Brezoi. 
 

3.   Proiectul ,,Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale ȋn oraşul Brezoi, 
județul Vâlcea" presupune realizarea unui număr de branşamente la 1286 gospodării şi 18 
instituții publice. 
 

4.  Proiectul "Amenajarea hidrologică şi de agrement a Râului Lotru şi a afluenților săi”  
- Este vizată finanțarea prin intermediul POR 2021-2027. 
 
 5. Proiectul „Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului  
de iluminat public în Oraşul Brezoi” 
- Este vizată finanțarea prin intermediul POR 2021-2027. 
 
 6. Proiectul „Reabilitarea Stadionului Orășenesc Brezoi prin crearea de facilități de  
recreere pe terenurile amenajate pentru sport” 
- Este vizată finanțarea prin intermediul POR 2021-2027. 
 
 7. Proiect “Amenajare pistă de bob pe şină” 
- Este vizată finanțarea prin intermediul POR 2021-2027 
 

8. Proiect “Operaționalizare Punct Informare Turistică” 
- Este vizată finanțarea prin intermediul POR 2021-2027/PNRR 
 

9. Proiect “Asigurarea transportului scolar gratuit pentru 400 de copii 
- Este vizată finanțarea prin intermediul POR 2021-2027 
 

10. Proiect „Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii  
de servicii medicale – ambulatoriu Spital Orăşenesc Brezoi” 
- Este vizată finanțarea prin intermediul POR 2021-2027 



11. Proiect “Digitalizarea activităților legate de furnizarea serviciilor publice  
şi implementarea soluțiilor smart” 
- Este vizată finanțarea prin intermediul POR 2021-2027 
 
 12.  Operaționalizarea “Serviciului Comunitar de Transport Public Local Brezoi" şi 
delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători ȋn oraşul Brezoi. 
 
 

CAPITOLUL II – CHELTUIELI: 
 

În anul 2021 a fost cheltuită suma de 20,496,027.76 lei din care 1,757,972.69 lei cu 
ȋnvățământul şi 751,239.72 lei pentru sănătate. 

Pentru servicii sociale s-au cheltuit 2,930,222.00 lei, incluzând, pe lângă celelate 
subcapitole bugetare, plata a 48 asistenți personali, 60 indemnizații pentru ȋnsoțitori şi 240 
mii lei ajutoare de urgență, inclusiv ajutoare pentru ȋncălzire.  

În prezent, un număr de 110 familii beneficiază de alocație de susținere a familiei, 45 de 
familii beneficiază de venit minim garantat, 9 persoane vârstnice beneficiază de servicii de 
ȋngrijire la domiciliu. 

 
 
CAPITOLUL III – SERVICII CULTURALE: 
 
Nu au lipsit, nici ȋn anul 2021, activitățile culturale: 
LIVE MUSIC SUMMER CAMP BREZOI 2021 şi OPEN AIR BLUES FESTIVAL BREZOI 
Evenimentele au fost organizate cu respectarea prevederilor legislației ȋn vigoare ȋn ceea 

ce priveşte măsurile de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. 
Totodată, pe lista evenimentelor programate pentru anul 202 2 am inclus şi  

alte evenimente, precum: Tabăra de pictură, Brezoi International Blues Contest, Târgul Lotrilor şi 
Târgul de Crăciun, cărora li se vor adăuga evenimentele găzduite de Casa de Cultură, ca rezultat al 
reinaugurării acesteia. 
 Este avută ȋn vedere şi ȋnființarea unui muzeu local.  
 
 

CAPITOLUL IV – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ: 
 

Veniturile totale ȋncasate ȋn anul 2021 au fost ȋn sumă de 19,299,412.32 lei. 
 
În anul 2021 au fost emise: 52 autorizații de construire, respectiv 11 autorizații şi 36 avize 

branşamente CEZ.       
 

 Au fost ȋntocmite: 72 acte de deces, 39 acte de căsătorie şi 19 acte naştere. 
 

 
 
 
 


