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ROMANI A 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTARAREA NR . .'fţ?._ 

Proiect -

Privitoare la: Aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii Lot 2 : "Reabil itarea, modernizarea parcului central din orasul 
Brezoi", din cadrul proiectului"lmbunatatirea calitatii vietii în orasul Brezoi, prin 
infiintarea unui centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor 
urbane", faza PT 

Consiliul Local al orasului Brezoi, judetul Valcea, întrunit in sedinta ordinara 
astazi, 29.09.2022, la care participa un numar de .... consilieri din totalul de 15 din cati 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L. nr.45128.07.2022 domnul consilier local Diaconescu Ilie 
fost ales presedinte de sedinta; 

Luand in discutie referatul de aprobare nr. 5969/20.09.2022, prezentat de 
domnul Schell Robert-Adrian, primarul orasului Brezoi, rapoandc de aviz.ar-..: ale 
comisiilor de specia litate si raportul de specialitate nr. 5970120.09.2022, intocm it de Sef 
Serviciu Buget, Contabilitate, Financiar, 1.nvesl itii, Venituri, Taxe, prin care se propune 
aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de i nvesti tii 
Lot 2 - "Reabi li tarea, modernizarea parcului central din orasu l Brezoi" din cadrul 
proiectului "lmbunatatirea calitatii vietii în orasul Brezoi, prin inftintarea unui centru 
multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane", faza PT; 

Tinand cont de prevederile: 
- Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/20 I 8113/13.1/ln 

REGIUNT (Cod apel: POR/381/J 3/1), Axa Prioritara I 3 «Sprij inirca regenerarii 
oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de Tnvestitii 9b - Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatiilor defavorizate din regiuni le 
urbane si rurale, Obiectivul Specific I 3.1 «Imbunatatirea calitatii victii populatiei în 
orasele mici si mij locii din Roman ia», 



- HG nr. 907/2016 privind aprobarea eoni inul11lui cadru al documentatiei 
tehnico-economice Rfcrcnlc investit iilor pL1blicc, precum s i a sl ructurii si meLodologici 
de elaborare a devizului general pentru obiective de invcstit ii s i lucrari de interventii, cu 
modificarile si completarilc ulterioare, 

- Legii nr. 273/2006 privind finanlelc publice locale, cu modificarilc si complc1arilc 
ulterioare, 

I n temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.b, alin.( 4 ), I it.d, a11. I 39, art. I 96 din 
O.U.G. nr. 57/20 19 privind Codul Administrativ, cu un numar de voturi «pentru», 

Adoptă urmă toarea 

HOTA RARE: 

Art. I. Se aproba documentatia tehnico-economica faza PT, pentru Lot 2 -
"Reabilitarea, modernizarea parcului central din orasul Brezoi" din cadrul proiectului 
de investiti i "lmbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi, prin inliintarea unui centru 
mul tifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane" precum si indicatorii 
tehnico-economici, reprezentand valoarea estimativa a in vestitiilor, conform Anexelor 
care fac parte integranta din prezenta holararc. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incrcdinteaza Primarul 
orasului Brezoi, prin intermediul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, lnvestitii, 
Venituri, Taxe. 

Art.3. Prezenta hotarare se aliseaza pe pagina web la adresa 
hnps://www.primariabrezoi.ro, la sediul Primariei o rasului Brezoi si se comunica astfel: 

- lnstitutiei Prefectului Judetul Valcea; 
- Primarului orasului Brezoi; 
- Serviciului Buget, Contabilitate, r inanciar, Investi tii, Veni turi, Taxe. 

INITIATOR, 
PR IMAR 

Robert Schell 

Intocmit 
Dobroiu Andreea 

Brezoi, la .29.09. 2022 

Avizeaza pentru lega li tate, 
Secretar general u.a.t. 

Nico~1~ 



PRIMAR IA ORASU LlJ I BREZOI 
.JlJDETlJL VALCEA 
NR. 5969/20.09.2022 

REFERAT DE APROBAR E 
A proiectului de hotarare privitor la "Aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico

economici, ai obiectivulu i de investit ii Lot 2 - "Reabilitarea, modernizarea parcului 
central din orasul Brezoi" din cadrul proiectului 

"Tmbunatatirea cal itatii vieri i in orasul Brezoi, prin infi intarea unui centru 
multifunctional pentru tinerel si prin amenajarea spati ilor urbane", faza PT 

Orasul Brezoi, î11 calitate de Beneficiar a semnat cu Ministerul Dezvolatării 
Regionale si Administratiei Publice - Directia Generala Admin istratie Publica 
(MDRAP) în calitate de Autoritate de Management pentru POR 20 14-2020 si 
Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în 
calitate de Ol, contractul de fmantare nerambursabilă nr. 6483/01.04.2021 - cod SMIS 
125780. 

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la îmbunatatirea cal itatii 
vietii locuitorilor din orasul Brezoi prin oferirea unor posibilitati de petrecere a unui 
timp liber de calitate, dar si de îmbunatatire a calitatii si aspectului infrastructurii 
publice urbane. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
I. OS I: Construirea unui centru multifunctional pentru tineret cu functii 

recreative, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de Finantare. 
2. OS 2: Asigurarea accesului si util izarii de catre persoane cu dizabilitati a 

centrului multi functional în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de 
finantare. 

3. OS 3: Reabilitarea, modernizarea parcului central din orasul Brezoi, în termen 
de 36 de luni de la semnarea Contractului de Finantare. 

4. OS 4: Cresterea atractivilatii orasului Brezoi prin crearea de infrastructura 
pentru petrecerea unui timp liber de calitate, în termen de 36 de luni de la semnarea 
Contractului de Finantare. 

Dat fi ind faptu l ca proiecul se afla in implementare, iar in urma proceduri i de 
atribuire a fost incheiat contractul de proiectare si executic, pt inceperca lucrarilor este 
necesara aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului la 
faza PT, in conformitate cu prevederi le legale. 

In consecinta propun aprobarea proiectului de hotarare referitor la "Aprobarea 
documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici, ai obiectivului de investiţii Lot 2 -
"Reabilitarea, modernizarea parcului central din orasul Brezoi" din cadrul proiectului 
" Imbunatatirea calitati i vietii in orasul Brezoi, prin infiintarca unui centru 
multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane'', faza PT", in forma 
prezentata. 



PRliVIARTA ORASULUI BREZOI 
JUOETUL VALCEA 
Nr. 5970/20.09.2022 

RAPORT OE SPECIALITATE 

privitor la "Aprobarea document:itici s i ind icatorilor tehnico-economici, ai 
obiectivului de investitii Lot 2 - "Reabi litarea, modernizarea parcului central din 

orasul Brezoi" din cadrul proiectului " lmbunatatirea calitati i vietii in orasul Brezoi, 
prin infiintarea unui centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor 

urbane", faza PT 

Orasul Brezoi, în calitate de Beneficiar a semnat cu Min isterul Dezvo latării 

Regionale s1 Adm în istratiei Publice Directia Generala /\dministratie Publ ica 

(MDRAP) în calitate de Autoritate de Management pentru POR 1014-10'.W si 

Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în 

calitate de 01, contractul de finantare nerambursabilă nr. 6483/01.04.2021 - cod SMIS 

125780. 

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribu i la îmbunatatirea cal itatii 

vietii locuitorilor clin orasul Brezoi prin oferirea unor posibi litati de petrecere a unui 

timp liber de calitate, dar si de imbunatatire a calitatii si aspectului infrastructurii 

publice urbane. 

ln consecinta, 111 vederea continuarii implementarii proiectului, respectiv 

începerea lucrarilor, este necesara adoptarea unei HCL de aprobare a documentatici 

tehnico-economice raza PT, pentru obiectivului de investitii I.ul 2 - ··Reabilitarcu, 

modernizarea parcului central din orasul Drezoi" din cadrul proiectului ·'Jmbunatatirea 

calitatii vietii in orasul Brezoi, prin infiintarea unui centru multirunctional pentru tineret 

si prin amenajarea spatiilor urbane", faza PT, precum si a indicatori lor tehnico

economici si a devizului general, reprczcntand valoarea investi tiei, asa cum esle 

prezentata in anexa la Proiectul de hotarare. 

Sef Serviciu, 
Berbece Rodica 


