
RAPORT DE ACTIVITATE 
- 2020-

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, la începutul fiecărui an, întocmesc un raport de activitate al 
anului precedent, care cuprinde o sinteză a activităţii mele şi a aparatului de specialitate. 

La începutul anului 2020, bugetul aprobat a fost de 16.862,30 mii lei, ajungându
se la sfârşitul anului la 23.626,43 mii lei. 

Aşa cum arătam în raportul precedent din 2019, o serie de lucrări începute au fost 
finalizate, astfel: 

1. Lucrari de reparaţii si extindere CIMITIR situat în oras Brezoi, Judetul V aleea -
realizat 100 %. 

2. Lucrari de amenajare spaţii verzi (3126 mp) oras Brezoi, Judetul Vâlcea -realizat 
100%. 

3. Lucrari de reparaţii sarpantă şi învelitoare la Blocul de locuinţe 13/2 situat în orasul 
Brezoi, judetul V aleea - realizat 100 %. 

4. Lucrari de desfacere, reparaţii şi montare acoperiş la obiectivul de investiţii 

"Reabilitarea, modernizarea şi dotarea CASEI DE CULTURĂ", din Oras Brezoi, 
Judetul V aleea - realizat 100 %. 

5. Lucrari de reparaţii sarpantă şi învelitoare la Blocul de locuinţe 12/2 situat în orasul 
Brezoi, judetul V aleea - finalizat în 2020. 

6. Lucrari de amenajare SPATII DE JOACA în punctul Parc Central din oras Brezoi, 
Judetul V aleea- finalizat în 2020. 

7. Lucrari de reabilitare CAMIN CULTURAL CALINESTI situat în Sat Calinesti, 
Oras Brezoi, Judetul V aleea- finalizat în 2020. 

Proiecte aflate în implementare în anul 2020: 
1. "MOBILITATE URBANA DURABILA" 1 M.U.D. - Cod SMIS 122064, 

finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020), Axa 
Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon; 
Prioritatea de Investiti 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilitătii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru 
atenuare; contract de finanţare nerambursabilă înregistrat sub Nr.4793/27.09.2019 

S-a întocmit documentaţia de achizitie lucrări, respectiv: 
- Lot 1 -"Amenajare Piste pentru Biciclete"; 
- Lot 2 -"Construire Auto baza si construire Statie de Autobuz" 

2. "Îmbunătaţirea infrastructurii educaţionale si reabilitare spaţiu urban" 
finantat prin POR AXA 13 - Cod SMIS 126304- a fost semnat contractul de finanţare 
nr.6398/03.12.2020, cu o valoarea totala de 17.504.588,94lei din care 17.154.497,09lei 
nerambursabili, iar 350.091,85 lei valoarea cofinanţării, respectiv contribuţia proprie a 
Beneficiarului UAT Oras Brezoi. 

3. S-a implementat plata prin ghiseul.ro precum si DRPCIV; 



Proiecte depuse în anul 2020: 
1. Proiectul "Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în 

oraşul Brezoi, judetul Valcea" se afla in etapa de evaluare, a fost depusă cerere de 
finantare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM 2014-
2020), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei 
electrice si gazelor naturale; Obiectiv Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare 
a Sistemului Naţional de transport a gazelor natural cu alte state vecine - Cod SMIS 
143862- valoarea totala de 50.112.985,03 lei din care 48.885.216,91 lei nerambursabili, 
iar diferenta de 1.227.768,12 lei valoarea cofinanţării, respectiv contribuţia proprie a 
Beneficiarului UAT Oras Brezoi. 

2. Proiectul "Îmbunătătirea infrastructurii TIC a scolilor din orasul Brezoi" 
' ' 

care a fost admis si se afla in etapa de evaluare a fost depusă cerere de finantare prin 
Programul Operaţional Competitivitate (POC), Actiunea 233 apel 2; Axa Prioritara -
Tehnologia Informatiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva
Cod Proiect 147141 - valoarea totala 2.015.077,23 lei din care 1.933.027,69 lei 
nerambursabili, 39.449,54 lei contribuţie proprie a Beneficiarului UAT Oras Brezoi, 
diferenta de 42.600 lei reprezinta total cheltuieli neeligibile proiect. 

3. Proiectul "Îmbunătaţirea calităţii vieţii în orasul Brezoi prin înfiinţarea unui 
centru multifuncţional pentru tineret si prin amenajarea spaţiilor urbane" care a 
fost admis, a fost depusă cerere de finantare prinPOR AXA 13 - Cod SMIS 125780- cu 
o valoarea totala de 17.136.736,56 lei din care 16.794.001,79 lei nerambursabili, iar 
342.734,77 lei valoarea cofinanţării, respectiv contribuţia proprie a Beneficiarului UAT 
Oras Brezoi. 

Tot în anul 2020 au fost depuse la Compania Nationala de Investiţii (C.N.I.) 
documentaţii pentru următoarele proiecte de investitii: 

!."REABILITARE DISPENSAR din Orasul Brezoi, Judetul V aleea" 
' 

documentatie care a fost si acceptata, respectiv a fost introdusa pe Lista sinteza a 
subprogramului "Unitati Sanitare" aprobata prin Ordinul MLPDA nr.3739/03.09.2020. 

2. "REABILITARE Şcoala Generala cu clasele V-VIII din Oras Brezoi, Judetul 
Valcea" documentatie care a fost si acceptata, respectiv a fost introdusa pe Lista sinteza a 
subprogramului "Unitati şi institutii de învăţământ de stat " aprobata prin Ordinul 
MLPDA nr.4004/27 .1 0.2020. 

Acestea sunt proiectele importante, realizate şi finanţate în anul2020. 

Ne propun~m ca în anul2021 să finanţăm şi să finalizăm următoarele proiecte: 
1. Proiectul "Imbunătaţirea infrastructurii educaţionale si reabilitare spaţiu urban" 

presupune realizarea a 2 componente, respectiv: extinderea si dotarea infrastructurii 
educationale a ansamblului de cladiri a Scolii Generale V-VIII din orasul Brezoi si 
imbunatatirea spatiului urban prin reabilitarea unui numar de 16 strazi locale ce fac 
parte din reteau de strazi a orasului Brezoi; 

2. Proiectul "Îmbunătaţirea calităţii vieţii în orasul Brezoi prin înfiinţarea unui centru 
multifuncţional pentru tineret si prin amenajarea spaţiilor urbane" presupune construirea 
unui centru multifunctional cu bazin didactic pentru tineret, precum si reabilitarea, 
modernizarea Parcului Central din orasul Brezoi. 



3. Proiectul "Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în oraşul 
Brezoi, judetul Valcea "presupune realizarea unui numar de bransamente la 1286 
gospodarii si 18 institutii publice. 

4. Proiectul "Reabilitare DISPENSAR din Oras Brezoi, Judetul Valcea"; 
5. A fost acreditat si s-a obtinut licentiere pentru serviciul " Unitatea de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice"; 
6. Dorim sa obtinem finantare prin POR 2021-2027 pentru proiectul "Amenajarea 

hidrologica si de agrement a RÂULUI LOTRU si a afluentilor săi" 
7. A fost supus dezbaterii publice proiectele de hotarare privind: "Aprobarea 

înfiintării Serviciului Comunitar de Transport Public Local Brezoi" precum si 
"Aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport 
public local de calatori in orasul Brezoi". 

8. Se doreste delegarea activitatii DDD (Dezinsectie -Dezinfectie-Deratizare) din 
cadrul serviciului de salubrizare, unui operator autorizat; 

9. Daca bugetul permite, dorim ca în anul 2021 să alocăm fonduri pentru sustinerea 
cultelor; 

În anul 2020 a fost cheltuită suma de 15.276,76 mii lei din care, 1.238,82 mii lei cu 
învăţământul si 258,89 mii lei pentru sănătate. 

Pentru servicii sociale s-au cheltuit 2.386,76 mii lei, reprezentând plata a 42 
asistenţi personali, 54 indemnizaţii pentru însoţitori şi J ajutoare de urgenţă. În prezent, 
un numar de 51 de familii beneficiază de ajutor social. 

Nu au lipsit nici in anul 2020, activităţiile culturale: 
1. LIVE MUSIC SUMMER CAMP BREZOI 2020 si 
2. TABARA DE PICTURA BREZOI 2020 (Simpozionul de Arta Brezoi, Editia 
a V -a); 
Evenimente care au fost organizate cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare 

în ceea ce priveste unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. 

Totodata, dorim ca în anul2021sa fie realizate si celelalte evenimente, respectiv: 
Festivalul Open Air Blues, Târgui Lotrilor si Târgui de Crăciun. 

Din punct de vedere administrativ, au fost întocmite: 238 dosare de executare din 
care: 22 dosare insolvabilitate, J popriri, 213 dosare în derulare. 

Veniturile totale încaste în anul 2020 au fost în suma de 16.576,89 mii lei. 
În anul 2020 au fost emise: 75 autorizaţii de construire, din care 29 branşamente 

CEZ. 
Au fost întocmite: 82- acte de deces (din care 1 transcriere), 21- acte de căsătorie 

(din care 3- transcrieri) si 12- acte nastere (din care 5- transcrieri). 


