
PRIMARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL VÂLCEA 
Nr.6025/22.09.2022 

ANUNT 

În conformitate cu prevederile art.133,mi.134, si art.135 din O.U.G 
nr.57 /2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor 
orasului Brezoi ca în ziua de joi 29 septembrie 2022, ora 15,00, are loc la sediul 
Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna septembrie cu urmatoarea 
ordine de zi: 

I .Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi 
din data de 29 septembrie 2022; 

2022; 
2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 25 august 

3.Proiect de hotarare privind" Alegerea presedintelui de sedinta pentru o 
perioada de 3 luni" ; 
4.Proiect de hotarare privind „Aprobarea actului aditiona1 la contractul de 

comodat nr.12/06.11.2017, pentru imobilul (P+ 1), situat in Orasul Brezoi, strada 
Lotrului, nr.8, denumit generic "Casa Mare"; 

5.Proiect de hotarare privind „Aprobarea încheierii contractului de 
permanenta/interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora" ; 

6. Proiect de hotarare privind "Desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului „Gheorghe Surdu"Brezoi 
pentru anul scolar 2022-2023" ; 

7.Proiect de hotarare privind " Aproharea Grupului de Lucru si a Grupului 
de Initiati va Locala pentru comunitatea de romi din Orasul Brezoi si aprobarea 
Planului de actiune local privind incluziunea cetatenilor romani aprtinand 
minoritatii rome pentru 2022-2027". 

8.Proiect de hotarare privind "Modificarea anexei nr. I din HCL 
nr.38/26.05.2022 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului 
Brezoi si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local"; 

9.Proiect de hotarare privind "Aprobarea tarifelor maximale pentru 
transportul public local de calatori prestat de serviciul public comunitar de 
transport public local Brezoi"; 



I O.Proiect de hotarare privind " Aprobarea contului de executie al 
bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 
30.06.2022"; 

I I .Proiect de hotarare privind"Rectificarea bugetului local al orasului 
Brezoi pe anul 2022"; 

I 2.Proiect de hotarare privind"Aprobarea documentatiei si indicatorilor 
tehnico-economici, actualizati, ai obiectivului de investitii Lot l - "Centru 
multifunctional pentru tineret cu bazin didactic" din cadrul 
proiectului"Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi, prin infiintarea unui 
centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane", faza 
PT 

13.Proiect de hotarare privind Aprobarea documentatiei si indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investitii Lot 2: "Reabilitarea, 
modernizarea parcului central din orasul Brezoi", din cadrul 
proiectului"lmbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi, prin infiintarea unui 
centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane", faza 
PT 

14.Prezentarea Raportul de audit financiar încheiat in urma desfasurarii în 
perioada I5.06.2022-29.07.2022 a misiunii de audit fianciar contabil asupra 
situatiilor financiare întocmite la data de 3 I. I 2.2021 si a Deciziei nr.27 din 
25.08.2022, ambele ale Camerei de Conturi Valcea. 

15 .Diverse. 
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