
ROMANIA

JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI

HOT A RAR E A Nr.103

Referitoare la: "Aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a orasului
Brezoi pentru perioada 2014 - 2020"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara
astazi 26.11.2015, la care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din
cati este constituit,

Vazand ca prin H.C.L nr.74/24.09.2015, domnul consilier Atanasescu
Constantin a fost ales presedinte de sedinta,

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de catre d1. Schell
Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate,
precum si raportul de specialitate nr.8177116.11.2015,· intocmit de Serviciul
Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe prin care se propune
aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a orasului Brezoi pentru perioada 2014
- 2020, care va constitui intrumentul de lucru al administratiei publice locale
agreat de comunitatea locala, care va orienta decizia si actiunea catre obiectivele
de dezvoltare, care vor sta la baza viitoarelor proiecte ale administratiei publice
locale. Actiunile cuprinse in strategie va putea permite autoritatilor
administratiei publice locale sa imbunatateasca calitatea vietii locuitorilor, in
contextul unei dezvoltari armonioase a localitatii, obtinute prin aplicarea
solutiilor potrivite, documentul constituindu-se in bază de informatii pentru
argumentare a elaborarii si aplicarii de cereri de finantare, pentru liniile deschise
prin Programele Structurale si de Coeziune dar si prin oricare alte surse de
finantare active in Romania.

Văzând raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de
secretarul oraşului Brezoi, dat în considerarea situaţiei de fapt relevate de
raportul de specialitate mai sus menţionat,



In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art.36 alin(2) lit.b), art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administratia ~"g"Ublicalocala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu un nr. de 13 voturi "pentru" .
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Art.l.Se aproba strategia de dezvoltare locala a orasu U1 rezoi pentru
perioada 2014 - 2020 prevazuta in anexa 1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de Primarul orasului
Brezoi.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa publică prin afişare
la sediul Primăriei orasului Brezoi, pe pagina de internet www.primariabrezoLro
şi va fi comunicată, Primarului orasului Brezoi si Institutiei Prefectului-Judetul
Va1cea.

Brezoi la 26 noiembrie, 2015

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar
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http://www.primariabrezoLro
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