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Cu privire la: aprobarea achizitiei unor servicii pentru intocmirea documentatiei
tehnice pentru implementarea obiectivul "Reabilitare moderat6 a clidirilor publice
pentru a imbun5tSli serviciile publice prestate la nivelul unit5tilor administrative
teritoriale" din comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea.

-

(Grddinita Genuneni, Gr6diniga Cogani

II,

Postul de Politie)

Primarul comunei Fr6ncegti, PAMSCHIV Daniel - Florin
Consiliul Local al comunei Fr6ncegti, intrunit in gedint5 ordinara la data de 18.04.2022 la
care particip5 un numSr de ...... consilieri din totalul de 15 in funcgie, gedint5 condusS de
domnul consilier ERITOIU Ion - Emanoil;
LUAND Tru CoTSIDEMRE:
-Referatul de aprobare nr. 3455/06.04.2022 al primarului comunei FrSncegti cu privire la
initierea proiectului de hot5r6re;
-Referatul nr.34L4106.04.2022 intocmit de inspectorul cu delegare pe urbanism;
-Jin6nd seamana de raportul de avizare sub aspectul legalititii proiectului de hot5rdre,
intocmit de c5tre secretarul localitdtii, nr. .....1........;
-rapoartele de avizare ale comisiei pentru invS!5m6nt, culte, sHn5tate, cultura, protectie
socialS, activitSti sportive gi de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economicosocial5, protectia mediului, buget - finante, administrarea domeniului public Ai privat al localitdtii,
agriculturS, gospodarie comunal6, servicii si come(, comisiei pentru administratie publica localS,
juridice, ap5rarea ordinii publice 9i linistii publice, a drepturilor cetStenilor;
In conformitate cu prevederile:
- aft.129 alin.2 lit.b), alin. 4 lit d) 9i alin. 14 din O.U.G . nr.5712019 privind Codul administrativ,
cu modific5rile 9i completirile ulterioare;
art.44 gi 45 din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificirile 9i
complet6rile ulterioare;
- HG nr 907120L6 privind etapele de elaborare gi continutul cadru al documentatiilortenhicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modiflc5rile 9i complet5rile ulterioare;
- Legea nr.52120A3 privind transparenta decizional5, cu modificdrile 9i complet6rile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin.3 lit. d) 9i aft. 196 alin.(l) lit. a) din O.U.G.nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modific5rile 9i completdrile ulterioare, propune urm5toarea:
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-

HorAnAne
Att.l

Se aprob5 achizitia unor servicii pentru intocmirea documentatiei
tehnice pentru implementarea obiectivul "Reabilitare moderat5 a clSdirilor publice
pentru a imbunitSti serviciile publice prestate la nivelul unit5tilor administrative teritoriale" din comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea (Gr5dinita Genuneni, Gr5dinila
Cogani II, Postul de Politie).

Aft.2

Se imputernicegte primarul comunei FrSncegti sH semneze contractele
de achizigie gi documentele tehnice.
Alt.3. - Prezenta hotSr6re va fi comunicatd de cdtre secretarul general delegat
la Institulia Prefectului judetul Valcea pentru controlul de legalitate, primarului

-

localitdtii 9i se va aduce la cunostinla pubic5 prin afisare pe site-ul instituliei gi in
monitorul oflcial local.

INITIATOR

PRIMA&
DANIEL - FLORIN PARASCHIV

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL DELEGAT,
ELENA

Fr6ncesti, judetul Valcea, L8.04.2022
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REFERAT DE APR.OBARE
Cu privire la: aprobarea achizitiei unor servicii pentru intocmirea documentatiei
tehnice pentru implementarea obiectivul "Reabilitare moderat5 a clSdirilor publice pentru a
imbunStiti serviciile publice prestate la nivelul unitdtilor administrative - teritoriale"
din comuna Fr6ncegti, judetul Vdlcea.
(Grddinita Genuneni, Gridinita Cogani II, Postul de Politie).

Prin referatul nr. 3416 din 06.04.2022, inspectorul cu delegare atributii pe
urbanism, supune atentiei oportunitatea participSrii la programul de investitii
"Reabilitare moderati a clSdirilor publice pentru a imbunSt5ti serviciile publice
prestate la nivelul unit5lilor administrative - teritoriale".
Acest proiect este finanlat din fonduri europene aferente Planului National de
Redresare 9i Rezistentd in cadrul apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10
Fondul Local, av6nd ca obiectiv transformarea durabil6 urban5 9i ruralS prin utilizarea
solutiilor verzi gi digitale.

-

Investitiile vor fi implementate gi finalizate p6n5 pe data de 30 iunie 2026.
Investi$ia are ca obiectiv renovarea energetic5 moderatd a clddirilor publice,
contribuind astfel la imbu5tSgirea furnizdrii de servicii publice la nivel local. Renovarea
va conduce Ia o reducere de 30% a necesarului de energie primarS, demonstrat6
prin studiul de audit energetic elaborat Tn faza de proiectare 9i ceftificatele de
performantb energeticS realizat la finalizarea investitiei.

ln acest sens, vH propun spre dezbatere proiectul de hot5rdre inifiat.
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