
ROMANIA

JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ~RAS BREZOI

HOT A R ARE A Nr. 37

Privitoare la: Aprobarea documentatiei revizuite si a indicatorilor
tehnico-economici actualizati, a Devizului General Actualizat si a
cofinantarii obiectivului de investitii"Reabilitarea, modernizarea
casei de cultura a orasului Brezoi, judetul Valcea"

, i

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit In sedinta ordinara
astazi 28.04.2016, la care participa un nr. de 14 consilieri din totalul de 15 din
cati este constituit,

Vazand ca prin H.C.L. nr. 27/31.03.2016 domnul consilier local
Dumitrescu Gheorghe a fost ales presedinte de sedinta,

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de dl. Schell Robert-
primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate,
precum si raportul de specialitate nr. 2845 din 22.04.2016 intocmit de Serviciul
buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe, prin care se propune
aprobarea documentatiei revizuite si a indicatorilor tehnico-economici
actualizati, a Devizului general actualizat si a cofinantarii obiectivului de
investitii "REABILIT AREA, MODERNIZAREA SI DOT AREA CASEI DE
CULTURA A ORA SULUI BREZOI, JUDETUL VALCEA", in vederea
solicitarii de includere in Programul national de dezvoltare local a aprobat prin
OUG nr. 28/2013,

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit
de secretarul orasului dat in considerarea situatiei de fapt relevata prin raportul
de specialitate.

In conformitate eu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale eu modifiearile si completarile ulterioare,

In temeiul art.36 alin.(2), lit. b), alin.( 4), lit.d) si art. 45 din Legea
nr.215/200 1 privind administratia publica locala, republicata, rnodificata ~i
completata, eu un nr. 14 de voturi .pentru",

Adopta urmatoarea :
HOTARARE:



ART.I. Se aproba proiectul "REABlLlTAREA, MODERNlZAREA SI
DOTAREA CASEI DE CULTURA A ORASULUI BREZOI, JUDETUL
VALCEA", revizuit, cu 0 valoare total a de 3.62l.244 lei inclusiv TVA, in
vederea includerii in cadrul Programului national de dezvoltare locala aprobat
prin OUG nr. 28/2013.

ART.2. Se aproba documentatia tehnico-economica, revizuita, la faza de
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.)
"REABILlTAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CASEI DE CULTURA
A ORASULUI BREZOI, JUDETUL VALCEA"

ART.3. Se aproba Devizul general actualizat al obiectivului "REABILITAREA,
MODERNIZAREA SI DOTAREA CASEI DE CULTURA A ORA SULUI
BREZOI, JUDETUL VALCEA", prevazut in Anexa nr. 1 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

ART 4 Se aproba jndicatorjj telll~ico.ecQ~QI+lici astuali2lati, ai oBteetivtdtti ,I

"REABILITAREA, MODERNlZAREA Sl DOTAREA CASEl DE CULTURA
A ORASULUI BREZOI, JUDETUL VALCEA", prevazuti in Anexa nr. 2 care
face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.S. Se aproba cofinantarea din bugetullocal al UAT Oras Brezoi a tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului "REABILIT AREA, MODERNIZAREA
Sl DOTAREA CASEI DE CULTURA A ORASULUI BREZOI, JUDETUL
VALCEA", prevazute in normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala.

ART.6. Se imputemiceste Primarul Orasului Brezoi - dl. Schell Robert Adrian
sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare in numele UAT Oras
Brezoi.

ART.7. Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul orasului Brezoi, in
vederea ducerii sale la indeplinire:

-Institutiei Prefectului
-Primarului orasului Brezoi

Brezoi la 28 aprilie,20 16

Contrasemneaza pentru Iegalitate
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 128.04.2016

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
"Reabilitarea, Modernizarea Si Dotarea Casei De Cultu ra a Orasului Brezoi, Judetul Valcea"

1.1 VALOAREA TOTAlA (INV), INClUSIV TVA (Mil lEI)

1.2 ESAlONAREA INVESTITIEI (INV/C+M)
Investitia se va realiza pe parcursul a 22 luni din care 18 luni perioada de executie a lucrarilor.
Esalonarea costurilor pe etape este urmatoarea:

1.3 DURATA DE REALIZARE (lUNI) - 22 lUNI

1.4 CAPACITATI (IN UNITATI FIZICESI VAlORICE)

- case de cultura modemizate - 1
- locuri in sala de spectacole - 360
- suprafata utila obtinuta in urma lucrarilor - 1.188,32 mp
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