
ROMANIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

1-JOTĂRÂREA Nr. ---

- proiect-

privind a probarea proiectului "Îmbună tăţirea ca lităţii vieţii în oraş ul Brezoi, prin 
înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret ş i prin amenajarea spHţiilor urbHne", 
în cadrul Programului Oper·aţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13, P r ioritatea de 
investiţii 9b, Obiectiv spccilic 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/ 13/13.111/7 REGIUNI 

şi a cheltuie lilor· legate de proiect 

Consi liul Loca l al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 
12.08.2020, la care participă un numă r de .. ..... consilieri din totalu l de 15 din câţi este 
constituit, 

Văzând că prin H.C.L. nr.54/25.06.20?.0, domnul con:;ilicr ni i1•:t.mu Snndu n lv~l ales 
pr~şedintc de şcdiuta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare prezentat de domnul Schell Robert-Adrian, 
primarul oraşului Brezoi. rapoartele de av izare ale comisiilor de specialitate, precum ş i raportu l 
de special itate nr. 4243110.08.2020. întocmit de Compartimentului buget, contabil itate, financiar. 
investiti i, venitu ri , taxe, prin care se propune aprobarea proiectulu i "Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret ş i prin amenajarea 
spaţiilor urbane" . în cadrul Programu lui Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13 -
Sprijinirea regenerări i oraşelor mici şi şi mijlocii, Prioritatea de Invest i ţii 9b - Oferirea de sprijin 
pentru revital izarea fizică, economică ş i socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane 
ş i rurale ; Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţi rea calităţii vieţ ii populaţ ie i în oraşe le mici ş i 
mijlocii din România. Apelul de proiecte nr.POR/2018/13/ 13. 111/7 REG IUNI, precum ş i 

aprobarea che ltuie! ilor legate de proiect; 
În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru apelu l de proiecte nr. 

POR/20 18/ 13/ 13.1 / 1/7 REG IUNI (Cod. POR/38 1113/ 1 ). Axa Prioritară 13 - Sprijinirea 
regenerării oraşelor mici şi şi mijlocii, Prioritatea de In vesti ţi i 9b - Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fizică, economică ş i socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi 
rurale, Obiectivul Speci fic 13.1 - Îmbunătăţirea cal i tăţii vieţii populaţiei în oraşele mici ş i 
mijlocii din România; 

Ţinând cont de art. 44 alin. ( 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ş i cornp l etările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.l29 alin. (2). li t. b). art.l39 şi aJt.l96 din O.U.G. nr.57/20 19 
privind Codul Administrativ, cu un nr. de ........ votnri ,.pentru··, 

Adoptă următoarea 



HOTĂRÂRE: 

A r t. J. Se aprobă proiectu l ,.Îmbunătăţirea ca lităţii v i eţii în oraşu l Brezoi, prin înfiinţarea 
unui centru multifuncţ iona l pentru tineret şi prin amenajarea spaţi ilor urbane'' în vederea 

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

Prioritatea de In vestiţii 9b, Obiectivul Specific 13.1, ape lul de proiecte nr. POR/20 18/ 13/ 1 3. 11117 

REGIUNI (Cod. POR/38 1/ 13/1 ). 
Art. 2. Se aprobă va loarea totală a proiectului ,.Îmbunătăţirea ca lităţii vieţii în oraşul 

Brezoi, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret ş i prin amenajarea spaţii lor 

urbane", în cuantum ele 17.1 36.736,56 lei (inclusiv TVA). 

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

achitarea tuturor cheltuielilor neeligib ile ale proiectului, în cuantum de 0,00 lei, cât ş i con tribuţia 

de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 342.734,77 lei, reprezentând 

cofinanţarea proiectului "Îmbunătăţi rea ca lităţii v ieţ ii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui 

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

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

proiectului "Îmbunătăţirea ca lităţii v i eţii în oraşul Brezoi. prin înfiinţarea unui centru 

multifuncţional pentru tineret ş i prin amenajarea spaţiilor urbane''. pentru implementarea 

proiectului în cond iţii optime, se vor asigura el in bugetul local al UAT Oraş Brezo i. 

A r t. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementări i proiectului în 

condiţi ile rambursări i/ decontării ulterioare a cheltuiel ilor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se împuterniceşte primarul o raşului Brezoi , domnul Schell Robert-Adrian, să 

semeneze toate actele necesare ş i contractul de finantare în numele UAT Oraş Brezoi. 
Art. 7. Cu aducerea la îndep l inire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul oraşului Brezoi, prin Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, In vestiţii, Venituri, Taxe 

din cadrul aparatului de special itate al Primaru lui Oraşu lui Brezoi. 

A rt. 8. Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 

Instituţiei Prefectului ; 

Primarului oraşului Brezo i; 

Serv iciu lui Buget, Contabil itate. Financ iar, Investitii , Venituri, Taxe; 

Compartimentului Relaţii publice în vederea aducerii la cunoştinţa publ ică prin afişare. 

Brezoi, la 12.08. 2020 

Avizeaza pentru legalitate, 

Secre ta r Genera l U.A.T ., 

Sandu~ 



PRIMARIA ORASULill BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NRhA-~IDATA .. ~f?. : Q 1.'2. r;?2_<-.0 

REFERAT DE APROBARE 

A proiectului de hotărâre privitor la aprobarea proiectului "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, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte 

nr. POR/2018113/13.11117 REGIUNI 
şi a cheltuielilor legate de proiect 

Orasul Brezoi a depus in 2018 cerere de finantare pentru proiectul Jmbunatatirea 
calitatii vietii în orasul Brezoi, prin înfiintarea unui centru multifunctional pentru tineret 
si prin amenajarea spatiilor urbane" în scopul creşterii standardelor de viaţă a cetăţenilor, 
o crestere durabila si favorabila inel uzi unii. , ' 

În ansamblul ei, investitia propusa vine în sprijinul cresterii calitatii vietii 
locuitorilor din orasul Brezoi prin integrarea celor doua componente specifice ghidului 
solicitantului, respectiv categoria A prin înfiintarea unui centru multifunctional pentru 
tineret cu bazin didactic, si categoria B, prin reabilitarea, modernizarea Parcului Central 
din orasul Brezoi. 

Cererea de finanţare la proiectul ,Jmbunatatirea calitatii vietii în orasul Brezoi, 
prin înfiintarea unui centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor 
urbane" a fost admisă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 13, Prioritatea de Investiţii 9b, Obiectivul Specific 13.1, apelul de proiecte nr. 
POR/2018113/13.11117 REGIUNI (Cod. POR/381/13/1). 

Valoarea totală a proiectului, este în cuantum de 17.136.736,56lei (inclusiv TVA), 
iar contribuţia proprie în proiect a UAT 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. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condiţiile rambursăriil decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

In consecinta propun aprobarea proiectului de hotarare referitor la "Aprobarea 
proiectului "Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru 
multifuncţional pentru tineret şi prin amenajarea spaţiilor urbane", în cadrul Programului 
Operaţional Regional2014-2020, Axa Prioritara 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv 
specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.11117 REGIUNI şi a cheltuielilor 
legate de proiect, în forma prezentată. 

PRIMAR, 
SCHELL ROBERT 


