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PRI MARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL VÂLCEA 
Nr.2475/20.04.2021 
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AN U N T 

I. 
În conformitate cu prevederile ari. I 33,an.134. si arl. 135. din O.LI.Ci 

nr.57/2019 privind Codul aclministrati\'. se aduce la cunostinta locuitorilor 
orasului Brezoi ca în ziua ele joi 29 aprilie. 202 I. ora 15.00. arc loc la sediul 
Primariei Orasului Brezoi. scdinta ordinara pe luna april ie. 2021. cu urmatoarca 
ordine de zi: 

I .Aprobarea ordinii de .i:i a sedintci ordinare a Consiliului I .ocal Brezoi 
din data de 29 aprilie 2021; 

2.Aprobarea proct:sului verbal al scdintei ordinare din data de 
25.03.202 l : 

3.Aprobarea procesului vt:rb:JI al scdintci extraordinare clin dma de 
08.04.2021: 

4. Depunerea juramantulu i pentru mandatul de consi I ier local al domnu lui 
Spiru Marian„: 

5.Proiect de hotararc privind .. Modilicarea HCL nr.90 din 17.12.2020 
privitoare la organizarea comisiilor de ~pecialitate ale consiliului local Bre1oi. 
jucletul Valcea(Reorganizarea comisiei social<' a consilului local)'·: 

6.Proiect ele hotararc privind .. Indexarea nivelului impo.i:itelor. taxelor si a 
altor sume cuvenite bugcrului local pentru anul 2022„: 

7.Proiect de hotan1rc privind„ Aprobarea cuantumului si nu1rniruh.ii de 
burse scolare ce se,vor acorda elevilor din inva1a111a111ul pri:unh i:rsi tar de stal din 
orasul Brezoi in anul 2020-2021 ": 

I 

8.Proiect de hotarare privind .. Aprobarea bugecului gcnt:ral dl! \'en ituri si 
cheltuieli pe anul 202 1 ··: 

9.Proiect de hotararl! privind .. Aprobarea principalelor nrnnili:stari 
culn1rale-anistice. sociale. si cducati\e care se do::slâsoara in or~~ul llr.:101 in anul 
2021 precum si a cheltuielilor aforentc„: 

JO.Proiect de hotarare privind„Stabilirea numarului maxim de posturi al 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi pentru anul 2021: 

11 . Proiect de hotarart: privind .. Aprobarea salarii lor dt: ha1.<1 p.:ntru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului dt: specialitate 
al Primarului orasului Brezoi inccpand cu dall.1 di: O J .05.2021„: 
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12.Proi~ct ~e hot<irarc pri~ inel „Apr'o~rirea modificarii Anexei nr.4 a I ICL 

nr.101 din 17.12.2020 privind aprobarea ta.-.:elor si impo7itdor pentru anul 2021: 

13.Proiect de hotarare pri\ ind .. Aprobarea Regulamentului de organizare 
si functionare al Consi liului Local al orasului Bri::zoi„ 

I-I.Project dţ hotararc 1Jrivi11d .. Ap1obarea Reguh1111e1nului tk: itll:ntilicare 
a bcncficiaril9r de tichete sociale acordate drept stimulente educationa le pentru 

d . . •I I "' gra 1nlla: , ' , , . · : 

15 P . . d h I I'· . .• A I l I .. . . . ro1ect e ' otarare pnv111u ,. pro )arca cva uar11 pnn cxper111:arc 
tehnico linanciara a' terenu lui intrav ilan apart inad domeniului privat cu supral'a ta 
ele 140 mp, oras Brezoi, str.Zavoi. nr.35(10sta nr.1 8)"": 

16.Proiect de hotarare privind .. Dezmembrarea terenului ct1 nr.cadastral 
35929 in doua lowri. oras Brezoi. strada lotrului. nr.-IA-·: 

17.Proiect de hotarare privind .. 0..:1.membrarca terenului cu nr.cadastral 
37272 in doua loruri. oras Brezoi. str.Unirii. nr.8··: 

18.Proiect ele hotarare privind .. Scoaterea la vanzare prin lidtatic publica 
si stabi li rea terenului cu suprafot<1 de 20.20 mp. apartinand domeniului priq11, în 
orasul Brezoi. strada Lotrului. nr.4": 

19.Proicct de. hotar[tre privind .. (\probarea Planului cit: Analiza si Acoperire 
a riscuri lor di11 zona de competent i'' Comitetu lui Local pentru si tuaLii ele urgent al 
orasului Brezoi pe anul 202 1 "'; 

20.Diverse. 
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