
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

- ' 3~ / Proiect de HOTARARE Nr ............. . 

Privind "Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(D.A.L.I.) pentru creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice cu destinaţie unitate de învăţământ în Liceul 
Gheorghe Surdu - corpul B si a indicatorilor tehnica-economici" 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 

ordinară astăzi .......................... , la care participă un număr de ...... consilieri din 
totalul de 15 din câţi este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr ....... din .............. , domnul consilier 
............ a fost ales presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.l239/24.02.2021 prezentat de 
domnul Schell Robert, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate, precum şi raportul de specialitate 
nr.l240/24.02.2021, întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, 
Investitii, Venituri, Taxe, prin care se propune aprobarea documentatiilor si a 
indicatorilor tehnico-economici, ai proiectului de investitii "Reabilitare Scoala 
Generala cu clasele V-VIII, Strada Trandafirilor, nr.23, oras Brezoi, Judetul 
V aleea", faza DALI; 

Tinand cont de prevederile : 
- HG nr.907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei 

tehnico economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si 
lurari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarule ulterioare, 

In temeiul prevederilor art.l29, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit.d si art.l39, 
coroborat cu art.l96 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de ............... voturi "pentru", 

Adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE: 

Art.l. Se aproba documentatia tehnica-economica faza DALI, pentru 
obiectivul de investitii "Reabilitare Scoala Generala cu clasele V-VIII, Strada 
Trandafirilor, nr.23, oras Brezoi, Judetul V aleea", precum si indicatorii tehnica
economici, reprezentand valoarea estimativa a investitiilor, conform anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul oraşului Brezoi, prin Serviciul Buget, Contabilitate, 
Financiar, Investitii, Venituri, Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Brezoi. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în conditiile legii si va fi 

comunicată astfel: 
Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea; 

- Primarului oraşului Brezoi; 
Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe; 

INITIATO~; 
PRIMAR' 

Robert Schell 

Data ............. . 

Intocmit, 
Rodica Berbece 

/ 

Brezoi, la ................. 2021 

Il 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a .. 

Nicolae Sandu 
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ANEXA la HCL nr .............. / ............... . 

Descrierea investitiei aferente 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru creşterea 
eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinaţie unitate de învăţământ în Liceul Gheorghe Surdu- corpul B 

Descrierea investitiei 

Starea actuala 
Terenul pe care este situata cladirea C2- Scoala Generala cu clasele V-VIII"

Corp B din cadrul Liceului Gheorghe Surdu - Brezoi, se afla in intravilanul orasului 
Brezoi, Strada Trandafirilor, nr.27, Judetul Vâlcea. 

Corpul C2 are un regim de inaltime P+2E, suprafata construita de 389.80 mp si 
o suprafata construita desfasurata de 1.127,80 mp. 

Unitatea de invatamant "Scoala Generala cu clasele V-VIII" -Corp B din cadrul 

Liceului Gheorghe Surdu - Brezoi, se afla intr-o stare avansata de degradare, actul 
educaţional fiind pus continuu în pericol, atât datorită stării interioare insalubre a 
clădirii, cât şi a stării exterioare degradate, aceasta fiind o clădire veche. 

Realizarea investitiei este oportuna, deoarece odata cu aceasta se va imbunatati 
infrastructura educationala de la nivelul orasului Brezoi si implicit serviciile 
educationale oferite. 

Investitia propusa 
Prin acest proiect se propune eficiantizarea energetica a Corpului B de cladire a 

Liceului Gheorghe Surdu, pentru reducerea consumului de resurse. 
Astfel, se vor face lucrari de termoizolare si de modernizare, se vor desface toate 

elementele de pardoseala din interiorul corpului B de cladire, se vor desface tamplariile 
interioare, se vor face lucrari de finisaje interioare/exterioare, instalatii electice si 
sanitare; 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei: 
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, 

exprimata in lei, cu TVA si respective fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in 
conformitate cu devizul general 

Valoarea investitiei- 1.104.965 lei+ TVA din care C+M- 931.518 lei +TVA 
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente 

fizice/capacitate fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si, dupa 
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in 
vtgoare; 

Valoarea investitiei- 1.104.965lei + TVA din care C+M- 931.518lei +TVA 

c) Durata de executie a proiectului este estimate la 24 de luni. 

il 
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Proiectant General, S.C. Finacon International Consulting S.R.l. 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţii 

Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) 

Pentru creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei in unitatea de Învăţământ Liceul Gh. Surdu -corpul 8 
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5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
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