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Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea 
Nr.3560/08.07.2020 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 01.07.2020, in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Orasului 
Brezoi 

Sedinta este publica si isi desfasoara lucrarile in sala de sedinte a Primariei orasului Brezoi 
si participa un numar de 13 consilieri locali din 15 din cati este constituit Consiliul Local 
Brezoi, lipsind dl. Traistaru Ion si dl. Chirtoc Constantin. 

D-nul Presedinte de sedinta Diaconu Sandu arata ca sedinta a fost convocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.227/29.06.2020, convocarea fiind efectuata prin 
e-mail. 

D-nul Presedinte de sedinta da citire ordinii de zi: 

l).Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data 
de O 1 iulie 2020; 

2).Proiect de hotarare privind" Actualizarea documcntatiilor si indicatorilor tehnico-
~·---~ ci ai proiectului de invcstitii"llnbunatatirea infi~astructurii educationale si 

spatiu urban, faza SF/DALI"; 
...,,.,.r-1,~JH_,,._.L de hotarare privind « Actualizarea documentatiilor si a indicatorilor tehnico-

e'oc~~ltllllci ai proiectului de investitii »imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi prin 
unui centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane, 

/DALI »; 
Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 1 al ordinii de zi si supune la vot ordinea 

de zi, care se aproba in unanimitate, cu 13 voturi "pentru ". 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv 
Actualizarea documentatiilor si indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de 

investitii"lmbunatatirea infrastructurii educationale si reabilitare spatiu urban, faza 
SF/DALI"; 

Dl. Viceprimar arata ca proiectul respectiv a fost aprobat prin HCL nr. 
60/27.09.2020, dar, ulterior, in vederea implementarii acestuia, urmare a modificarii 
unor cheltuieli, cum ar fi spre exemplul cresterea salariului minim in domeniul 
constructiilor, este necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici. 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate, aratand ca proiectul a fost deja 
aprobat in anul 2018 si ca vizeaza modernizarea ansamblului de cladiri Scoala Generala 
cu clasele V-VII si reabilitarea unui numar de 17 strazi si drumuri publice. 

Dl. Petrescu intreaba daca aceste strazi sunt mentionate in proiect. 
Dl. Viceprimar arata ca strazile sunt mentionate in proiect, cu suprafetele fiecareia 

in tot ori pe tronsoane. 
Dl. Lungu Gheorghe intreaba daca in acest proiect intra si drumul de la Pascoaia. 
Dl. Viceprimar da citire tuturor strazilor prinse in proiect. 
Dl.Chenic intreaba, ce presupune reabilitarea strazilor, numai asfaltari? 
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Viceprimar arata ca reabilitarea strazilor presupune asfaltari, construirea 
si a zidului de sprijin . 
........ AA~ au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza cu 
pentru. 

l Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, " Actualizarea 
lor si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de 

»Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi prin infiintarea unui centru 
onal pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane, faza SF/DALI »; 

Pl. Viceprimar arata ca proiectul respectiv a fost aprobat prin HCL nr. 
· .09.2020, dar, ca si in cazul punctului 2 al ordinii de zi, ulterior, in vederea 
ementarii acestuia, urmare a modificarii unor cheltuieli, cum ar fi spre exemplul 

salariului minim in domeniul constructiilor, este necesara actualizarea 
""''''T'r•lor tehnico-economici. 

Dl. Viceprimar mai arata ca acest proiect presupune infiintarea unui centru 
ltifunctional pentru tineret cu bazin didactic, precum si modernizarea Parcului 

din orasul Brezoi. 
Dl. Chenic intreaba daca bazinul este public, pentru toti cetatenii orasului 
Dl. Viceprimar arata ca bazinul este unul didactic, pentru elevi, dar ca, in afara 

programului scolar, acesta ar putea fi utilizat si de catre cetatenii orasului. 
Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate. 
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza cu 

13 voturi pentru. \ 
Dl. Petrescu arata, ca ar trebui sa fie identificate toate strazile pentru proiectul de 

la punctul 2 si sa fie introduse si cele neprinse in proiect. 
Dl. Viceprimar arata ca, prin proiect au fost prinse un numar de strazi si ca nu se 

mai poate modifica acum, in aceasta faza.Acum, nu se face decat actualizarea 
cheltuielilor deja aprobate in anul 2018. 

Dl. Diaconescu arata ca si anul acesta au fost obtinute rezultate bune la 
bacalaureat, in cadrul Liceului "Gheorghe Surdu" Brezoi: la seria curenta s-a obtinut un 
procent de 91 ,5 %, care ne duce pe locul 3 ,iar in ansamblul , cu cei 7 din seriile trecute, 
s-a obtinut un rezultat de 80%, care ne duce pe locul 5. 

Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta extraordinara a Consiliului Local 
Brezoi, din data de 01 iulie, 2020. 

Presedinte Secretar 

SanduN;j~ 
Consilier juridic, 

Popescfria-Ramona 
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