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ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect 

HOTARAREA Nr. 

.,, 

Privind -Aprobarea protocolului de colaborare m vederea organizarii 
« Live Music Summer Camp Brezoi » 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Vakea, intrunit in sedinta extraordinara 
astazi 09.06.2020, la care participa un numar de consilieri din totalul de 15 
din cati este constituit, 

Vazând ca prin 1-I.C.L nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaconescu 
Ilie a fost ales presedinte de fledinta, 

Avand in referatul de aprobare al primarului nr.2874/03.06.2020, 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din eadrul Consiliului Local 
al orasului Brezni, pre<.:tHn si raportul de specialitate nr2875/03 .06.2020 al 
Compartimentului buget, contabilitate, fmanciar, investitii, venituri, taxe prin 
c(lre Sy moptJne "Aprobarea protocolului de colaborare in vederea organizarii 
Live Music Summer Camp Brezoi». 

Avand in vedere propunerea de colaborare din partea Asociatia Mcntor 
Rock, inregistrata cu nr.2879 din 03.06.2020 ; 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului. 

In conformitate cu prevederile art.l29, alin.( 1 ), alin.(2), lit.d, alin.(7), lit.d 
din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

În temeiul urt.136 coroborat cu art.139 si art.196 din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un nr.de ''pentru". 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art.l.-Se aproba protocolul de colaborare dintre UAT Oras Brezoi si S.C 
ABY STAGE EVENTS S.RL si Asociatia MENTOR ROCK, denumit in 
continuare protocol, conform ancxci nr.l la prezenta hotarare. 
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Art.2.Protocolul se va incheia pe perioada 12 iunie -01 septembrie 2020, in 
vederea organizarii Live Music Summer Camp Brezoi, pe raza orasului Brezoi. 

Art.3.-Se imputerniceste Primarul orasului Brezoi, dl.Schell Robert Adrian, sa 
semneze protocolul prevazut la art.l si orice alte documente, in numele si pe 
seama orasului Brezoi. 

Art.4.-Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi; 

Brezoi, la 9 iunie 2020 

A VIZAT PENTRU LEGALITATE 
SECRET AR GENERAL 

Sandu Nico~~ -~c , 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL V ALCEA 
ORASBREZOI 
Nr.2874/03.06.2020 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind "Aprobarea protocolului de colaborare in 

vederea organizarii Livc Music Sumer Camp Brczoi" 

Prin organizarea de programe şi activităţi culturale la nivelul localităţii 

noastre în anul 2020, dorim să desfăşurăm manifestări cultural artistice,sociale, 
educative si sportive pentru a oferi unui public cât mai larg liberul acces la 
aceste manifestări de calitate, care vor contribui la păstrarea tradiţiilor şi 
valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, a 
tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber si implicit la 
promovarea localitatii. 

Avand in vedere propunerea din partea Asociatiei Mentor Rock, 
inregistrata cu nr.2879 din 03.06.2020, se urmareste incheierea unui Protocol de 
colaborare in vederea organizarii Live Music Summer Camp Brezoi. 

Live Music Summer Camp Brezoi este destinatia ideala pentru iubitorii 
de ricitdth si hmzica b1..trld.As6ci~ttici Meiitof Rod< he ptopUI1e o \'ara plina de · 
evenimente cu muzica live in aer liber, intr-un cadru natural deosebit. 

Vor fi concerte in fiecare weekend cu trupe cunoscute, iar iubitorii de 
drumetii vor descoperi frumusetea Vaii Lotrului, o zona cu obiective si trasee 
turistice numeroase. 

Organizatorii vor lua toate masurile speciale care se aplica in perioada 
pandemiei pentru buna desfasurare a activitatiilor Live Music Summer Camp 
Brezoi 

Avand in vedere cele prezentate, solicitam aprobarea proiectului de 
hotarare in forma prezentata. 
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UVE MUSIC .SUI'v11\df:N CAMP BHEZOI 

Live Music Summer Camp Brezoi este destinaţia ideală pentru iubitorii de natură şi muzică bună. 

Asociaţia Mentor Rock vă propune o vară plină de evenimente cu muzică live în aer liber, într-un cadru 

natural deosebit. 

• Live Music Summer Camp Brezoi va fi la dispoziţia turiştilorîn fiecare zi pe toată 

perioada verii 

• 6000 metri patraţi destinaţi concertelor în aer liber şi teraselor 

• Concerte în fiecare weekend cu trupe ce urmează să fie anunţate în curând 

• 3000 metri pătraţi destinaţi zonei de camping pentru corturi şi rulote 

• Zonă de plajă pe malul râului Lotru 

• Parc cu loc de joacă pentru copii şi teren de sport multifuncţional (tenis, baschet, mini 

fotbal, volei) 

• Iubitorii de drumeţii vor descoperi frumuseţea Văii Lotrului,c> zon~ <:LJ obiective şi trasee 

tnrlstrcenumeroase 
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Organizatorii sunt la curent cu toate măsurile speciale care se aplică în perioada pandemiei 

pentru buna desfăşurare a activităţilor Live Music Summer Camp Brezoi. 

Data propusă pentru începerea activităţilor Live Music Summer Camp Brezoi este 16 iunie 2020. 

Traseele turistice sunt numeroase. Cele mai importante trasee turistice sunt în bazin ele 

superioare ale văilor Lotrului şilatoriţel; cu plecăr'idlll Obârşia Lotrului, Vidra, Petrimanu şi Galbenu. 

Acestea ajung pe culmile principale din Munţii Parâng, Latoriţei şi Căpăţânii. 

Brezoi (320 m) - Vf. Ţurtudanu (563 m) 
Durata: 45' 

Brezoi (320 m)- Valea Ooabrei- Piatra cu Găuri (650 m) 
Durata: 1 h 

Brezoi (320 m}- Valea Doabrei "VtSuliţa (1013 m) "Valea Călineşti ~ Călineşti {315 m) 
Durata: 4-5 h 
Brezoi (3.20 m) - Vf. Narăţu {1509 m) - Poîana Târsa {1275 m) -Gura Lotrişorului {290 m} 
Durata: 4- 5 h 

Vasilatu {340 m) - Pleaşa Brezoiului {1 000 m) - Păscoaia (350 m) 
Durata: 4-5 h 



Proieni - Poiana Suliţei - Vf, Vevereţu (1376 m) 
Durata: 5-6 h 

Proîenî - Beţel ~ Proîenî 
Durata: 2-3 h 

Proieni ~ Beţe! -La Cheie 
Du rata: 15-20' 
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Căllneşti {315 m}- Valea Călineşti M Valea Lotrişorului M Muchia Jarîştei ~La Chîliî- La Lac (745 
m) 
Durata: 2 h 

Valea Lotrului dispune de numeroase obiective turistice naturale şi istorice. Cele mai valoroase situri 

naturale sunt Melcii Doabrei (Carapacele Doabrei), nişte mameloane uriaşe care s-au format în urma 

erodării straturilor de roci sedimentare, Piatra cu Găuri de pe Valea Doabrei, Piatra cu Găuri de pe Valea 

Glodului, cascadele Moara Dracilor, Boroncioaia şi Apa Spânzurată (din bazinul Latoriţei), Cascada 

Scoruşu (bazinul Bucuresei Mari), lacurile glaciare G.§lQ§:.::'?.QlL.YidqLf.?..§XJ.QP...E.~§ări, ZanQ.9.9f!~ 

J~)z:erul (de la izvoarele Lotrului)~ Iezerul Latoriţei,VIoletâ şi Muritinu (depe LatodţalAife obiective sunt 

asociate reliefului carstic, unde putem include aici: P..?..Ş.t.?..\.fJ . .J.AJ.P..t.Ş,h~) .. f?.9.r.!:9.!.\J.!.J.l?...!.Sl ... m.tm .. .P..?..Ş.1§JJ.! 
J.",.?,pţgî.J.\Jj, Poarta Soarelui (Muntele Boarneşu), Peştera Mare de la Găuri, dolina Gaura Fusului şi avenul 

Gaura Zmeilor etc. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL V ALCEA 
ORAS BREZOI 
NR.2875/03.06.2020 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind "Aprobarea protocolului de colaborare in 

vederea organizarii Live Music Sumer Camp Brezoi" 

Prin organizarea de programe şi activităţi culturale la nivelul localităţii 
noastre în anul 2020, dorim să desfăşurăm manifestări cultural artistice,sociale, 
educative si sportive pentru a oferi unui public cât mai larg liberul acces la 
aceste manifestări de calitate, care vor contribui la păstrarea tradiţiilor şi 

valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, a 
tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber si implicit la 
promovarea localitatii. 

Avand in vedere propunerea din partea Asociatiei Mentor Rock, 
inregistrata cu nr.2879 din 03.06.2020, se urmareste incheierea unui Protocol de 
colaborare in vederea organizarii Live Music Summer Camp Brezoi. 

Live Music Summer Camp Brezoi este destinatia ideala pentru iubitorii 
de natura si muzica buna.Asociatia Mentor Rock ne propune o vara plina de 
ever1lt'l1entecu rni1zlca live li1 aer liber, inH·~un cadru tl.ithii:ar deosebit. 

Vor fi concerte in fiecare weekend cu trupe cunoscute, iar iubitorii de 
drumetii vor descoperi frumusetea Vaii Lotrului, o zona cu obiective si trasee 
turistice numeroase. 

Organizatorii vor lua toate masurile speciale care se aplica in perioada 
pandemiei pentru buna desfasurare a activitatiilor Live Music Summer Camp 
Brezoi. 

Avand in vedere prevederile artJ29, alin.l, alin.2, lit.d, alin.7, lit.d, 
art.l36, art.139, alin.l, art.196, alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, solicitam aprobarea proiectului de hotarare. 

Sef serviciu BCFITL, 
Berbece Rodica 


