
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect de HOTĂRÂRE Nr.43 

Privind modificarea Hotărârii nr.22/30.03.20 17 referitoare la predarea către 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin 

Compania Naţională de Investitii "C.N.I." S.A, a amplasamentului din str.Eroilor, 

nr.124, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea si asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea CASEI DE 

CULTURA- Oras Brezoi, Judetul V aleea" 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 
astăzi .25.03.2021, la care participă un număr de ...... consilieri din totalul de 15 din 
câţi este constituit, 

Vazând ca prin li.C.L nr.99/17.02.2021, domnul consilier Atanasescu 
Constantin a fost ales presedinte de sedinţă, 

Luând în referatul de aprobare nr.l823/22.03.2021 prezentat de domnul Schell 
Robert-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate, precum şi raportul de specialitate nr.1824/22.03.2021, întocmit de 
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe, prin care se 
propune modificarea HCL nr.22/30.03.21 O 17 privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania 
Naţională de Investitii "C.N.I." S.A, a amplasamentului din str.Eroilor, nr.l24, Oras 
Brezoi, Judetul Vâlcea si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea CASEI DE CULTURA - Oras 
Brezoi, Judetul Valcea", în ceea ce priveşte art.5 privitor la valoarea cofinanţării, 
valoare ce a fost comunicată de către "C.N.I." S.A prin adresa nr. 10566/09.03.2021; 

În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si ale OUG nr.25/200 1 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investitii "C.N.I." S.A modificată ŞI completată prin OUG 
nr.l6/19.08.20 14; 



Având în vedere solicitarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.l." S.A. 

emisa sub nr.l 0566/09.03.2021, referitoare la acordul UAT Oras Brezoi cu privire la 

finanţarea lucrărilor ce urmează a fi realizate la obiectivul de investiţii "Reabilitarea, 

modernizarea si dotarea CASEI DE CULTURA- Oras Brezoi, Judetul Valcea"; 

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.129, alin.(2), lit.b ), alin.( 4), lit.d) si art.139, coroborat 
cu art.196 alin.(1 ), lit.a) din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de ............... voturi "pentru", 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Articol unic. Se aprobă modificarea Hotărârii nr.22/30.03.20 17, privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Europene prin Compania Naţională de Investitii "C.N.I." S.A, a amplasamentului din 

str.Eroilor, nr.l24, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea si asigurarea condiţiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea CASEI DE 

CULTURA - Oras Brezoi, Judetul Valcea" în ceea ce priveşte art.5, care va avea 

următorul continut: 
' 

"Art.S Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si 

lucrărifinanţate de UAT Oras Brezoi, în valoare de 253.966,03lei cu TVA." 

Robert-Adrian 

Data 22.03.2 

Intocmit, 
Rodica erbece 

Brezoi, la ................. 2021 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae~~~ 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.1823 din 22.03.2021 

REFERAT DE APROBARE 
Al proiectului de hotarare referitor la modificarea 1-Iotărârii nr.22/30.03.2017privitoare la 

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene prin Compania Naţională de Investitii "C.N.I." S.A, a amplasamentului din 

str.Eroilor, nr.124, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea si asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea CASEI DE CULTURA

Oras Brezoi, Judetul Valcea 

Avand în vedere că pnn HCL nr.22/30.03.2017 referitoare la predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de 

Investitii "C.N.I." S.A, a amplasamentului din str.Eroilor, nr.l24, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea si 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea si 

dotarea CASEI DE CULTURA - Oras Brezoi, Judetul Valcea", la art.5 a fost aprobată finantarea 

din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrări în sumă de 261.261 lei cu TV A si ţinând 

cont de solicitarea Companiei Nationale de Investitii "C.N .I." S.A. emisa sub nr.l 0566/09.03.2021; 

Se impune aprobarea modificării art.5 al Hotărârii nr.22/30.03 .2017 referitoare la predarea 

către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin 

Compania Naţională de Investitii "C.N.l." S.A, a amplasamentului din str.Eroilor, nr.l24, Oras 

Brezoi, Judetul Vâlcea si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

"Reabilitarea, modernizarea si dotarea CASEI DE CULTURA- Oras Brezoi, Judetul Valcea", după 

cum urmează:"Art.5 Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si 

lucrări jinanţate de UAT Oras Brezoi, în valoare de 253.966,03 lei cu TVA", restul prevederilor 

articolelor din HCL nr22/30.03.2017, raman nemodificate. 

Propun luarea în dezbatere a Proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii 

nr.22/30.03.20 17 privitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investitii "C.N.I." S.A, a 

amplasamentului din str.Eroilor, nr.124, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea si asigurarea condiţiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea CASEI DE 

CULTURA Oras Brezoi, Judetul Val cea" si aprobarea lui în forma propusă. 
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ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.1824 /22.03.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Al proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr.22/30.03.2017 

privitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investitii "C.N.I." S.A, a amplasamentului 

din str.Eroilor, nr.l24, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea si asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea CASEI DE 

CULTURA - Oras Brezoi, Judetul V aleea" 

A vând în vedere: 
- Referatul ele aprobare privind proiectul referitor la modificarea Hotărârii nr.22/30.03.2017 

referitoare aprobarea finanţării lucrărilor la obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea CASEI DE CULTURA- Oras Brezoi, Judetul V aleea"; 

Solicitarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." S.A. em1sa sub 
nr.1 0566/09.03.2021; 

- Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- O.U.G nr.25/2001privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investitii "C.N.I." S.A 
modificată şi completată prin OUG nr.16119.08.2014; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

se impune aprobarea modificării art.5 al Hotărârii nr.22/30.03 .2017 referitoare Ia predarea 
către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin 
Compania Naţională de Investitii "C.N.I." S.A, a amplasamentului din str.Eroilor, nr.124, Oras 
Brezoi, Judetul Vâlcea si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

"Reabilitarea, modernizarea si dotarea CASEI DE CULTURA- Oras Brezoi, Judetul Valcea", după 
cum urmează: 

"Art.S Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrări 
jlnanţate de UAT Oras Brezoi, În valoare de 253.966,03 lei cu TVA." 

Faţă de toate acestea, se constată că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi condiţiile 

prevăzute de lege, pentru aprobarea modificării art.5 din HCL Nr.22/30.03.2017, restul prevederilor 
articolelor din HCL nr.22/30.03.2017, rămân nemodificate. 

A vând în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 
modificării Hotărârii nr.22/30.03.2017 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investitii 
"C.N.I." S.A, a amplasamentului din str.Eroilor, nr.124, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea si asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea 
CASEI DE CULTURA- Oras Brezoi, Judetul Valcea, conform Solicitării Companiei Nationale de 
Investitii "C.N .1." S.A. emisa sub nr.l 0566/09.03.2021. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor la 
modificarea Hotărârii nr.22/30.03.2017 privitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investitii 
"C.N.I." S.A, a amplasamentului din str.Eroilor, nr.124, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea si asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea 
CASEI DE CULTURA Oras Brezoi, Judetul Valcea" în forma prezentată. 

SEF SERVICIU, 
BERBECE RODICA 


