
ROMANIA
JUDETUL vAlcea
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CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe norAnAne
Cu privire la modificarea Programului anual de investifii pentru anul 2021

Primarul comunei Fr6ncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedin!5 ordinarb publicS la data de
29.10.2021 la care participd un numSr de ..... consilieri din totalul de 15 in funcfie, gedin!5
condusS de domnul consiller Budihoi Sorin Mihai

LUAND IN CoNSIDERARE:
-referat de aprobare nr. 101561 07.10.2021 a primarului comunei Fr6ncesti cu privire la ini!ierea
proiectului de hot516re;
-referatul nr, 10155 din 07.10.2021 intocmit de viceprimarul localit5tii;
-JinSnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hot516re, intocmit

de cStre secretarul localit5tii, nr. .....1..........;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru invit5m6nt, culte, sEnitate, cultura, protectie

sociala, activitati spottive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-
sociala, protectia mediului, buget - finante, administrarea domeniului public si privat al
localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert, comisiei pentru administratie
publica locala, juridice, apSrarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu art. 129 alin. 2 lit b) si d) si alin. 4 lit d) din OUG nr.57l2OL9 privind
Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare , art. 38 - art. 39 din Legea nr.
50012002 privind finantele publice, cu modificErile si complet5rile ulterioare, ar1.. 42 din Legea
nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificSrile si completSrile ulterioare,Legea nr.
5212003 privind transparenta decizionalS.

In temeiul art. 139 alin. 1, alin. (3) lit. a) si art,196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 571 ZOL1
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propune urm5toarea :

HoTARARE
Art. 1 Se modificS Programului anual de investi[ii pentru anul 2021 la obiectivul ce a fost

inregistrat sub denumirea de,, Extindere retea alimentare cu apE si infiintare relea canalizare 9i
stalie epurare ape uzate in comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea " cu urmdtoarea titulaturS pentru
obiectivele de investitii

- ,,Extindere retea alimentare cu ap5 in comuna FrSncesti, judelul V6lcea",
. ' rt Infilntare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna FrAncesti, judetul

V6lcea""
Art. 2- Prezenta hot5rSre se comunicS, prin grija secretarului general, Instituliei

Prefectului Judetul V6lcea, primarului comunei FrSncesti, gi se aduce la cunostint5 publicE prin
afisare la sediul consiliului local si pe site-ul institutie,

INITIATOR
PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE

PARASCHIV DANIEL FLORIN SEcRETA&
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ROMANIA
JUDETUL vAlcrn
coMUNA FRANCESTT

Nr. 10156 I 07.LO.}O?L

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la modificarea Programului anual de investitii pentru anul 2021

Consiliul Local are atributii cu prlvlre la dezvoltarea economico - socialS si de mediu a comunei 9i
in acest sens aprobl , la propunerea ordonatorului principal de credite Programului anual de
investitii .

Viceprimarul localit5tii a propus prin referatul 70t17 din 06. LO.2O2l modificarea HotErArii
Consiliului Local nr.57 din 23.09.2021 cu privire la aprobarea temei de proiectare si aprobarea
achizitiei unor servicii de proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere relea alimentare
cu apE si infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna FrAncesti, judelul V6lcea ",
dupd cum urmeazS:

1 Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea alimentare cu
ap5 in comuna Fr6ncestl, judetul V6lcea".

2 Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de Investitii ,, tnflintare relea de canalizare si
statie de epurare ape uzate in comuna FrSncesti, judetul V6lcea".

3 Aprobalea achizitiei unor servicii de proiectare ( SF ), documentatii avize, studiu geotehnic,
ridicSri topografice si expertize pentru obiectivul de investilii ,,Extindere relea alimentare cu ap5 in
comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea".

4 Aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare ( SF ), documentatii avize, studiu geotehnic,
ridicdri topografice si expertize pentru obiectivul de investitii ,, infiinlare retea de canalizare si stalie
de epurare ape uzate in comuna FrSncesti, judelul V6lcea".

Felelalte prevederi ale HCL nr. 57 din 23.09.2021 r5m6n neschimbate.
Imputernicirea primarul pentru semnarea contractelor .

Iar prin referatul de aprobare a fost initiat proiect de hot516re in acest sens.
TotodatS, prin referatul nr. 10155 din 07,10.2021 viceprmarul localit5tii propune modificarea

Programului anual de investitii in raport cu noile propuneri.
Ca atare, propun modificarea Programul anual de investitii pentru anul 2021 aprobat prin HCL

nr. 23 din 19.04.2021, completat si modificat prin HCL nr. 56 din 23,09.2021, dupS cum urmeaz5 :

1. la obiectivul ce a fost inregistrat sub denumirea de,, Extindere relea alimentare cu ap5 si
infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna Fr6ncegti, judetul VAlcea " cu
urmStoarea titulaturE pentru obiectivele de investitii

- ,,Extindere relea alimentare cu ap5 in comuna F16ncesti, judelul V5lcea,,.

. tt Infiinlare relea de canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Fr6ncegti, judetul
Vdlcea".

Date fiind cele evocate anterior, ini[iez si suslin proiectul de hotSrdre .

PRIMAR,
Daniel Florin PARASCHIV
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ROMANIA
JUDETUL VALCEA
coMUNA rnANcngu AYIZAT

PRIMAR,
PARASCHIV Daniel - Florin

Nr. 10155 din 07.10.2O2L

Ileferat
CLr privire la modificarea Programului anual de investilii pentru anul 2021

Prin referatul 10117 din 06.L0,202L, am propus modificarea Hot516rii Consiliului Local
nr.57 din 23.09.2021 cu privire la aprobarea temei de proiectare 9i aprobarea achizitiei unor
servicii de proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere relea alimentare cu apE
si infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea ",
dupb cum urmeazS:

1 Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea
alimentare cu ap5 in comuna Fr6ncegti, judelul VAlcea".

2 Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,, lnfiintare retea de
canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Fr6ncegti, judelul v6lcea".

3 Aprobarea achizitiei unor servicil de proiectare ( SF ), documentalii avize, studiu
geotehnic, ridicEri topografice si expertize pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea
alimentare cu ap5 in comuna FrAncesti, judetul V6lcea".

4 Aprobarea achizitiei unor servicli de proiectare ( SF ), documentatii avize, studiu
geotehnic, ridicEri topografice si expertize pentru obiectivul de investitii ,, infiintare retea de
canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna FrSncesti, judetul V6lcea",

celelalte prevederi ale HCL nr.57 din 23.09.2021 r5m6n neschimbate.
imputernicirea primarul pentru semnarea contractelor .

Motivat de propunerea promovatS prin referatul i0117 din 06.10.2021, se impune
efectuarea demersurilot necesare pentru modificarea Programului anual de investitii pentru
anul 2021-.

Fatd de cele precizate anterior, vd rog sE analizali si s5 dispuneti in consecintS.

VICEPRIMAR,

Dumitru - Flavius CIOBOATA
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PRIMARIA COMUNEI FRANCE,STI

: F'RANCI]Sf'I ::
Tel. 02 50/762()0 l ; Iiax; 02 50/7 627 5 5 e-mail;francesti,

Aflsat azi, 08.1.0.2021, ora 1"3,00, nr. 10195
la sediul primiriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

tn conformitate cu art. 7 din Legea nr 52l2OO3 privind transparenta decizionalS in
administratia publicS, republlcatS, aducem la cunogtint5 publicb intentia de supunere spre
aprobare Consiliului Local al comunei FrAncesti a Proiectului de hot516re privind modificarea
Programului anual de investitii pentru anul 2021.

Cetdtenii interesati pot consulta proiectul de hot5rSre la sediul PrimEriei pot face
propuneri, sugestii sau recomandSri pe marginea acestuia p6n5 la data de 29 octombrie
2021.

informatii suplimentare pot fi obtinute de la domnisoara Dumitrascu Maria Lavinia,
secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar ,

PARASCHIV DANIEL FLORIN
Secretar General,

MARIALAVINIA\EU
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PRIMARIA COMUNEI FRANCES'|I

= FRANCESf'I ::
Tel : 02 50/76260 l ; Fax: 02 50/7627 5 5 e-mail ;francestiprim

Nr. 10196/08.10.2021

PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 0B octombrie 2021 de c5tre primarul comunei Fr6ncesti, paraschiv
Daniel Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afigSrii anunlului nr.
10195 din 08.L0.2021pentru aducerea la cunostint5 public5 a Proiectului de hotbr6re privind
modificarea Programului anual de investilii pentru anul 2021.

Locul de afigare : avizier Consiliului local Fr6ncesti si Site -ul primdriei comunei
F16ncesti.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57l2OL9 privind Codul administrativ, cu
modific6rile si completdrile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 5Z|ZOO3 privind
transparenta decizionalS in administrafia publicS, s-a intocmit prezentul proces-verbal.

Primar ,

DANIEL FLORIN PARASCHIV





ROMANIA
JUDETUL vAlcen APROBAT
coMUNA FRANCESTT

Nr. 104031L9.LO.2O2L

Raport de specialitate
,:-^ l^ *^lici^^.-^- h.-^ -.,-.-, r :La Proiectul de hot5r6re cu privire la modificarea Programului anual de investifii pentru

anul 2021

Proiectul este argumentat conform art. l-29 alin. 2lit b) si d) si alin.4lit d) din OUG
nr.57120L9 privind Codul administrativ, cu modiflcdrile si complet5rile ulterioare, art. 38 -
art. 39 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modific5rile si complet5rile
ulterioare, art.42 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modific5rile si
com plet5rile ulterioare,

Programului anual de investitii a fost aprobat prin HCL nr. 23 din lg.O4.2O2l, iar ulterior
a fost completat si modificat prin HCL nr, 56 din23.09.202t.

Prin proiectul initiat se propune modificarea Programul anual de investilii pentru anul
2027 la obiectivul ce a fost inregistrat sub denumirea de ,, Extindere relea alimentare cu apE
si infiintare retea canalizare 9i statie epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judelul VAlcea ',
cu urm5toarea titulatur5 pentru obiectivele de investitii

- ,,Extindere retea alimentare cu ap5 in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea".
- ,, tnfiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna FrSncegti,

judetul VAlcea".

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hotSr6re pe care il
supunem aprobErii Consiliului Local al comunei FrSncesti.

Responsabil CFP/
Inspector, Avram Elena
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Consilier juridic,
CdlugSriloiu CEIElina Igana
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PRIMARIA COMTINEI FRANCESTI

: l''RANCIT.SI'l ::
T'el:0250/762601;trax: 0250/762755 e-mail.:francestiprimaria@yahoo.com

Nr. 106031 L9.LO.2O2L

RAPORT

Privind avizarea legalitdtii proiectului de hotdr6re conform aft. 243 din O.U.G.
nr,57 I 2OL9 privind Codul Administrativ

Proiectul de hot5rSre privind aprobarea ,,modificarea Programului anual de investilii
pentru anul 202L"

Competen!a

Potrivit prevederilor art. 1"39 alin. (3) lit. a) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 5712019
privind Codul adminlstrativ aprobarea proiectului de hotSr6re este de competenta consiliului
local.

Dreptul material - art. L29 alin. 2lit b) si d) 9i alin. 4lit d) din OUG nr.57120t9
prlvind Codul administrativ, cu modificSrile si complet5rile ulterioare , aft. 38 - art. 39 din
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificSrile si completSrile ulterioare, arL. 42
din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,

Vot: Pentru adoptarea hotdr6rii este necesar votul majorit5tii absolute a consilierilor
locali in functie .

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hot5r6re privind

,,modificarea Programului anual de investitii pentru anul2027" .

Secretar neral,
AR,W;:[



v


