
Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea 
Nr.4395/18.08.2020 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 12.08.2020, 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. Stamatescu Cornel. 

D-nul Presedinte de sedinta Diaconu Sandu arata ca sedinta a fost convocata prin 
Dispozitia Primarului orasului Brezoi nr.267 /10.08.2020, convocarea fiind efectuata prin 
e-mail. 

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

!.Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din 
data de 12.0R. 2020; 

2.Proiect de hotarare privind" Aprobarea proiectului privind Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret şi prin 
amenajarea spaţiilor urbane", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa Prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte 
nr.POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect"; 

3.Proiect de hotarare privind «Aprobarea proiectului privind Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale şi reabilitare spaţiu urban", în cadrul Programului 
Operaţional Regional2014-2020, Axa Prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv 
specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI şi a cheltuielilor 
legate de proiect» ; 

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, Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tineret 
şi prin amenajarea spaţiilor urbane", în cadrul Programului Operaţional Regional2014-
2020, Axa Prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de 
proiecte nr.POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect"; 

Dl. Presedinte da citire raportului de specialitate, Dl. Petrescu intreaba daca aceste 
strazi sunt mentionate in proiect. 

Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Presedinte supune la vot proiectul respectiv de hotarare, care se voteaza cu 

13 voturi pentru. 

Domnul Presedinte de sedinta trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, " Aprobarea 
proiectului privind Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi reabilitare spaţiu urban", 
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în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13, Prioritatea 
de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 
REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect» ; 

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. 

Nemaifiind discutii, dl Presedinte inchide sedinta extraordinara a Consiliului Local 
Brezoi, din data de 12 august, 2020. 

Presedinte de sedinta 
Diaconu Sa u 

Secretar 

Sand~~ 
Consilier juridic, 

Popescu FRmnona 
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