
llOMANIA 

,JUDETUL VA.LCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

" n /~ /q 
Proiect de HOTARARE Nr. „ ..... ·...... / 

Privind : « Aprobarea proiectului cu titulul Reţea de apă şi canalizare in localităţile 
aparţinătoare oraşului Brezoi, jud. Vâlcea » 

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

' ' 
Vnzfind cn prin H.C.l, nr„ „ „.din „ „„ „ „ .... , domnul consilier . „ „ .„ „ „ a 

fost ales presedinte de sedinta, 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 şi art. 121 alin. (I) şi (2) din Constituţ:ia Rom~niei, repuhlic<iti'i; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/I 997; 
c) art. 35 alin (1) şi art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cumodificăriJc şi completările ulterioare; 
Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele detehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificărUe şi completările ulterioare, respectiv aviiele·~~misiilor de specialitate 
din cadruIConsiliului Local; · ' 

· · Luând act de: ·· 
- referatul de aprobare al Primarului Oraşului Brezoi nr. .„. „ „ .. ./.„ „ .... „ .... prin 

care se propune aprobarea proiectului „Reţea de apă şi canalizare în localităţile 

aparţinătoare oraşului Brezoi, jud. Vâlcea"; 
- raportul de specialitate al Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, 

Investitii, Venituri, Taxe nr. „ „ „ .. ./. „ „ „ „ „ „ „. 

- Prevederile Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării 
din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C l/Il, Componenta 1: Managementul apei, Investiţia 1 - Extinderea 
sistemelor de apă şi canalizare în aglomerări mai mari de 2 OOO de locuitori 
echivalenţi, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene; 



În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.b) şi alin. (4), lit.a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit.a) coroborat cu art.196 alin. (1) 

Cucltd 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de „„„„.„„„ voturi 

Pentru" " ' 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art. I Se aprobă proiectul cu titlul „Reţea de apă şi canalizare în localităţile 
aparţinătoare oraşului Brezoi, jud. Vâlcea" în vederea obţinerii de finanţare în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C 1/11, Componenta CI-Managementul apei, 
Investiţia I - Extinderea sistemelor de apă şi canalizare în aglomerări mai mari de 2 
OOO de locuitori echivalenţi, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu 
directivele europene. 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reţea de apă şi canalizare în 
localităţile aparţinătoare oraşului Brezoi, jud. Vâ.lcea" , în cuantum de 
14.236.106,00 lei fără TV A, din care valoarea totală eligibilă de 14.236.106,00 lei 
fără TV A, si includerea acesteia in bugetul general de venituri si cheltuieli al UA T 
orasul Brezoi; 

Art.3 Se ataşează prezentei hotărâri Anexa nr. „ „ „/„ „ .„„, parte integrantă a 
acesteia, care conţine analiza privind necesitatea, oportunitatea şi potenţialul 

ec011omic al investiţiei, locuitorii. deserviţi oe proiect; precum şi caracteristicile 
tehnice ale investitiei. , · · ' ·'_.,,; " ' 

' ":.·.,' - '" . ' ' ' ';)" ~ ;". . . 

· Art.4 Lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de 
realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării. 

Art.5 U.A.T. Oras Brezoi se angajează să suporte cheltuielile de mentenanţă a 
investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi. 

Art.6 U.A.T. Oras Brezoi se angajează să asigure cofinanţarea proiectului, 
respectiv finanţarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de 

' 
lucrări. 

Art.7 Reprezentantul legal al U.A.T. este, potrivit legii, primarul acesteia, în 
dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite sau administratorul public al 
U.A.T. 



Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

desemneaza Primarul oraşului Brezoi, prin Compartimentul de Urbanism si 

Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 

Brezoi; 

A.rt.9 Prezenta hoUirfrre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. I O Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul , , 

Vâlcea si Primarului oraşului Brezoi, Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, 

Investitii, Venituri, Taxe, Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si 

se va publica in Monitorul Oficial Local pe pagina web a Primariei Brezoi la adresa 

https://www.primariabrezoi.ro 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Brezoi, la „ „ „ „ „ „ „ „. 2023 

Ccmtrasei:nHeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae S~ ~c' 



UAT: ORAŞ BREZOI 

Judeţ: VÂLCEA 

Cod SJRUTA: 167794 

Necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei 

Extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi de canalizare existente reprezintă obiective prioritare 

de îndeplinit la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi la nivel naţional. Potrivit notei de 

fundamentare aferentă Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2021 JJentru modificarea si , , ~ 

completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, rata de conectare a 

populaţiei la servicii de apă este de 72,4%, iar la servicii de canalizare este de 55,8%, situându-ne 

astfel pe ultimul loc la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte rata de conectare a populaţiei la 

servicii de apă şi ele canalizare. 

De asemenea, necesitatea realizării investiţiilor în infrastructura de apă şi canalizare este evidenţiată 

inclusiv în Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, investiţii care să 

contribuie la alinierea României la standardele şi cerinţele Uniunii Europene în ceea priveşte 

gestionarea apei potabile/apelor uzate. Strategia naţională pentru dezvoltarea României 2030 include 

ca ţintă de atins până în anul 2030 următoarea: conectarea gospodăriilor populaţiei din orase, comune 

şi sate compacte la reţeaua de apă potabilă şi canalizare în proporţie de cel puţin 90%. 

În prezent, în satele Păscoaia şi Valea lui Stan există doar reţea de apă potabilă, fiind alimentate prin 

cconducte dinPEHD de 110 mm. Satul Văratica nu clispl:nie ele reţea de apă potabilă, locuitorii acestui 

'sat alinientându-se din surse necorespunzătoare. În oraşul Brezoi există un sistem centralizat de 

aiTmentai;e cu apă, iar în unele zone ale oraşului, evacua1·ea apelor uzate menajere din gospodăriile 
localnicilor se face necontrolat, în şanţurile de ploi existente sau în văi naturale, poluându-se astfel, 

emisarii naturali şi panza freatică. Prin proiect se propune extinderea reţelei de apă potabilă în satul 

Văratica şi parţial în Golotreni şi extinderea reţelei ele canalizare menajeră pentru localităţile Păscoaia 

şi Valea lui Stan. Implementarea proiectului contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective: o 

creştere a gradului de acces al populaţiei la un serviciu public de canalizare, reducerea sau eliminarea 

riscului de poluare cu ape uzate menajere, asigurarea accesului populaţiei la apă potabilă, precum şi 

asigurarea sustenabilităţii financiare aferentă infrastructurii de canalizare. Investiţia propusă 

reprezintă o bună opo1iunitate de a contribui în mod direct la dezvoltarea reţelelor de utilităţi, la 

creşterea gradului de confort şi asigurarea unor condiţii optime de locuire. Investiţia privind 



extinderea reţelei de canalizare şi a reţelei de apă reprezintă un pas important ce ajută la dezvoltarea 

şi modernizarea oraşului Brezoi şi a localităţilor aparţinătoare, având un impact pozitiv de lungă 

durată asupra locuitorilor beneficiari. 

În ultimii ani, localnicii localităţilor cuprinse în proiect şi-au construit case moderne, crescând 

astfel necesitatea asigurării accesului acestora la o reţea ele alimentare cu apă şi una de 

canalizare. În prezent, apele uzate sunt deversate în fose septice sau direct în locuri neamenajate, 

contribuind astfel la poluarea mediului. Extinderea reţelei de apă potabilă şi a reţelei de 

canalizare este necesară în vederea preluării apelor uzate menajere şi dirijarea acestora spre 

reţeaua publică de canalizare, epurarea apelor prin staţia de epurare şi deversarea unor ape 

epurate spre emisar. 

Numărul locuitorilor deserviţi de proiect: 960 

Caracteristici tehnice 

Reţea de apă potabilă PEHD PN 1 O De 11 Om, montată îngropat - L= 2620m 

Reţea de apă potabilă PEHD PN 1 O De90m, montată îngropat - L= 543m 

Reţea de apă potabilă PEHD PN 10 De63m, montată îngropat - L= 663m 

Hidranţi Dn80 - 5 buc 

Număr de gospodării branşate - 52 buc 

Reţea de canalizare cu D = 250 mm, montată îngropat - L = 5530 m 

Reţea de canalizare cu D = 200 mm, montată îngropat - L = 3 570 m 

RacorquriJa r~ţeaua de canalizare cu D = 160 111m, montate îng~:op(lt - ),, ~ 1357 m 

Staţii dej7ompaf9. ~ 6 bucăti 

Conducte ele refulare din polietilena PEHD cu D = 90m111, P=lOat - montată în pământ 

L=2104,00 m 

Conducte de refulare din PEHD cu D = 90mm, P = 1 Oat, suspendată cu confecţii metalice 

metalică, termoizolată - L = 209,00 111 

Camine ele vizitare pe reţea - 181 bucăţi 

Subtraversari DN7 A - prin foraj orizontal - L = 89,50 111 

Număr ele gospodării racordate - 265 buc 



PRIMARIA ORASULUI BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR (cfJ L / _2-'L{)j-2 0 °'':1... •••• } • ':!. • • • • , .-. 1. • • • • ,... • ev 

REFERAT DE APROBARE 
A proiectului de hotarare privitor la "Aprobarea proiectului cu titulul Reţea de apă şi 

canalizare în localităţile aparţinătoare oraşului Brezoi, jud. Vâlcea » 

A vand in vedere ca Ministerul Mediului a lansat Ghidul specific privind regulile 

ş1 condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul 

apelului de proiecte PNRR/2022/Cl/Il, Componenta 1: Managementul apei, Investiţia 

l - Extinderea sistemelor de apă şi canalizare în aglomerări mai mari de 2 OOO de 

locuitori echivalenţi, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele 

europene; 

Orasul Brezoi doreste sa obtina finantare din PNRR in cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/C I/II, Componenta C l - Managementul apei Investiţia 1 -

Extinderea sistemelor de apă şi canalizare în aglomerări mai mari de 2 OOO de locuitori 

echivalenţi, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene 

Apelul de proiecte PNRR/2022/C 1 /Il, pentru proiectul «Reţea de apă şi canalizare în 

localităţile aparţinătoare oraşului Brezoi, jud. Vâlcea» 

Obiectivul componentei CI Managementul apei, este asigurarea sustenabila a 

apei pentru un viitor sigur al populatiei, mediului si economiei, astfel incat va fi un 

sprijin real pentru acele gospodarii care. J1u sutjt in centul unei localitati, nu sunt 
'li 

aproape de statiile de epurare si nu au putut· be11~fieia de finantare europeana pentru. 

relelele de apa. 

In consecinta propun aprobarea proiectului de hotarare referitor la "Aprobarea 

proiectului cu titulul «Reţea de apă şi canalizare în localităţile aparţinătoare oraşului 

Brezoi, jud. Vâlcea", in forma prezentata. 



PRIMARIA ORASULUI BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr .. 6.9.3. .. data,ţ-J:-~J?/:2.o 23; 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privitor la "Aprobarea proiectului cu titulul Reţea de apă şi canalizare în localităţile 

A d . d .c t I d · b · /'a.ţ, cD.c1.of J').,1 d I . van m ve ere reiera u e apt o ai e nr .. .IQ.(I • .1 ••••••• · •• -:a omnu m pnmar 

Sche11 Robert, precum si faptul ca Ministerul Mediului a lansat Ghidul specific 

privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente 

PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/Cl/I 1, Componenta 1: 

Managementul apei, Investiţia 1 - Extinderea sistemelor de apă şi canalizare în 

aglomerări mai mari de 2 OOO de locuitori echivalenţi, prioritizate prin Planul accelerat 

de conformare cu directivele europene; 

Orasul Brezoi doreste sa obtina finantare din PNRR in cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/C 1/11, Componenta C 1 - Managementul apei Investiţia 1 -

Extinderea sistemelor de apă şi canalizare în aglomerări mai mari de 2 OOO de locuitori 

echivalenţi, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene 

Apelul de proiecte PNRR/2022/C 1/I 1, pentru proiectul «Reţea de apă şi canalizare în 
. -

localităţile aparţinătoare oraşului Brezoi, jud. Vâlcea». 

'';)H91:i~§2ţivu1 componentei CI Manag((tŢientliJ",";~,fiei, ~~t,e asigurarea sustenabila a . 
... „„ ,. . „ .. ' 

apei\penft~~~uil viitor sigur al populatiei, mediulur:şr eco'tiomiei, astfel incat va fi un 

sprijin real pentru acele gospodarii care nu sunt in centul unei localitati, nu sunt 

aproape de statiile de epurare si nu au putut beneficia de finantare europeana pentru 

relelele de apa. 

In consecinta propun aprobarea proiectului de hotarare referitor la "Aprobarea 

proiectului cu titlul «Reţea de apă şi canalizare în localităţile aparţinătoare oraşului 

Brezoi, jud. Vâlcea", asa cum este prezentata in anexa la Proiectul de hotarare. 

Sef Serviciu, 
Berbece Rodica 


