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REFERAT DE APROBARE 

A proiectului de botarare privitor la Aprobarea documentatiilor si indicatorilor 

tehnico-economici, actualizati, ai proiectului de investitii"Imbunatatirea 

infrastructurii educationale si reabilitare spatiu urban", faza SF/DAU 

Orasul Brezoi a depus in 201 R cerere de fin atare pentru proiectul ,imbunatatirea 
infrastructurii educationale si reabilitare spatiu urban" în scopul cresterii standardelor 
de viata a cetatenilor, o crestere durabila si favorabila incluziunii. 

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 modernizarea ansamblului de cladiri Scoala 
Generala V-VIII, si categoria B, prin reabilitarea si modernizarea a 17 strazi si drumuri 
publice din orasul Brezoi. 

Proiectul urmeaza a fi finantat in cadrul Programului Operational Regional20 14-
2020. 

Dat fiind faptul ca proiecul se afla in faza de verificare tehnica si financiara, in 
vederea cantinuarii verificarii este necesara actualizarea documentaţiilor şi a 
indicatorilor tehnica-economici ai proiectului, in conformitate cu prevederile OUG 
114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor 
masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene. 

In consecinta propun aprobarea proiectului de hotarare referitor la "Aprobarea 
documentaţiilor şi a indicatorilor tehnica-economici, actualizati, ai proiectului de 
investiţii ,Jmbunatatirea infrastructurii educationale si reabilitare spatiu urban", in 
forma prezentata. 
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RAPORT .DE SPECIALITATE 

privitor la Aprobarea documcntatiilor si indicatorilor tehnico-cconomici, 
actualizati, ai proiectului de investitii "Imbunatatirea infrastructurii 

educationale si reabilitare spatiu urban", faza SF/DAU 

UA T Orasul Brezoi a depus Cerere de fina tare pentru proiectul de investitii 
,imbunatatirea infrastructurii educationale si reabilitare spatiu urban", proiect ce 
urmeaza a se finanta in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Apel de 
proiecte POR/2018/13/13.1/l/7 REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 13 - Sprijinirea 
re generării oraşelor mici şi mijlocii Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România; 

Ca urmare a evaluarii tehnice si financiare a cererii de finatare de catre OI ADR 
SV Oltenia, in conformitate cu instructiuneaAMPORnr. 112/07.03.2019, este necesara 
actualizarea documentaţiilor şi a indicatorilor tehnice-economici, conform prevederilor 
ati 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor 
publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative 
si prorogarea unor termene. 

In consecinta, in vederea continuarii evaluarii proiectului, in vederea finantarii 
acestuia, este necesara emitera unei HCL de aprobare a documentatiei tehnico
economica faza SF, actualizata, pentru obiectivul de investitii« Modernizare ansamblu 
cladiri Scoala Generala V-VIII in orasul Brezoi, judetul V aleea » si documentatiei 
tehnice-economica faza DALI, actualizata, pentru obiectivul de 
investitii « Modernizare strazi si drumuri publice in orasul Brezoi, judetul Valcea », 
precum si indicatorii tehnice-economici, actualizati, reprezentand valoarea estimativa a 
investitiilor, asa cum sunt prezenati in anexele 1 si 2 la Proiectul de hotarare. 

Sef serviciu, 

Berbece Rodica 
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ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-Proiect-

HOTARAREA NR. 
Privitoare la : Aprobarea documentatiilor si indicatorilor tebnico-economici, 

actualiza ti, ai proiectului de investitii" Imbunatatirea infrastructurii 
educationale si reabilitare spatiu urban", faza SF/DALI 

ConsiliuLLocal al orasului Brezoi, judetul Valcea~ .. jntrunit in sedinta 
extraordinara astazi, O 1.07.2020, la care partid pa un numar de .... consilieri din 
totalul de 15 din cati este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.54/25.06.2020, domnul consilier Deaconu 
Sandu a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare 3337/29.06.2020 prezentat de 
domnul Schell Robert-Adrian, primarul orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate si raportul de specialitate nr.3338/29.06.2020 intocmit de 
Sef Serviciu Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, prin care se 
propune aprobarea documentatiilor si a indicatorilor tehnico-economici, actualizati, 
ai proiectului de investitii « Imbunatatirea infrastructurii educationale si reabilitare 
spatiu urban», faza SF/DALI; 

Tinand cont de prevederile : 
- Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte nr.POR/2018/13/13.1/1/7 

REGIUNI(Cod nr.POR/381/13/1), Axa Prioritara 13 «Sprijinirea regenerarii 
oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de Investitii 9b-Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatiilor defavorizate din regiunile 
urbane si rurale-, Obiectivul Specific 13.1 « Imbunatatirea calitatii vietii populatiei 
in orasele mici si mijlocii din Romania», 

- HG nr.907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei 
tehnico economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 



metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lurari 
de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarule ulterioare, 

In temeiul prevederilor art.l29 alin.(2 ), Iit. b, alin.( 4 ), lit.d, art.l3 9, art.196 
din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de voturi 
« pentru », 

HOTARASTE: 

Art.l. Se aproba documentatia tehnico-economica faza SF, actualizata, pentru 
obiectivul de investitii «Modernizare ansamblu cladiri Scoala Generala V-VIII in 
orasul Brezoi, judetul Valcea » si documentatia tehnico-economica faza DALI, 
actualizata, pentru obiectivul de investitii « Modernizare strazi si drumuri publice 
in orasul Brezoi, judetul Valcea », precum si indicatorii tehnico-econmnici, 
actualizati, reprezentand valoarea estimativa a investitiilor, conform Anexei nr.l si 
Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Pe data prezentei 1-ICL 60/27.09.2018 isi inceteaza aplicabilitatea. 
_Art.3. Cu,.dpqe,re,eţ J.a. in<:kplintrţ a pre,ze,p,t.ţi b,qţar!lri_ şe, .. inqre,_9intţ.a~a .. J:lXii11a;t:I.Jl ... 
orasului Brezoi, prin intermediul Serviciului Buget, Contabilitate, Finaneiar, 
Investitii, Venituri, Taxe. 
Art.4. Prezenta hotarare se afiseaza pe pagina web primariabrezoi.ro si la sediul 
Primariei orasului Brezoi si se comunica astfel : 

-Institutiei Prefectului Judetului Valcea; 
-Pri1mului orasului Brezoi ; 
-Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe. 

Schell 

Brezoi la 01.07.2020 

A vizeaza pentru legalitate 
Secretar general 

Sandu Nic;{~ 


