ROMANIA
JUDETUL vAlcee

coMUNA FRANCE$TT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr

or norAnAnr

Cu privire la aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare pentru intocmirea
documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,, Reabilitare, modernizare 9i dotare
$coala General5 Dezrobili, in comuna FrAncegti, sat Dezrobili, judelul V6lcea "

Primarul comunei Fr6ncesti, PAMSCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Frdncesti intrunit in gedint6 ordinarH publicH la data de
...03.2022 la care particip6 un num5r de ..... consilieri din totalul de 15 in functie,
gedint5 condus5 de domnul consilier local Eritoiu Ion Emanoil
LUAND IN CONSIDEMRE:
-Referatul de aprobare nr. 27041 t6.03.2022 al primarului comunei Fr6ncegti;
- Referatul nr, 27Q3 din 16.03.2022intocmit5 de viceprimarul localitHlii;
Adresa CNI nr. 2962 din 04.03.2022 cu privire la comunicarea componenlei
documentelor necesare etapei a 2a, Tnregistrat6 la Primdria comunei Frdncegti cu nr
2351 din A7,03.2022;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hot5r6re,
intocmit de c5tre secretarul localititii, nr. .....1..........i
rapoaftele de avizare ale comisiei pentru inv5ltm6nt, culte, sHn5tate, cultura,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe,
dezvoltare economico-sociala, protectia mediului,
finante, administrarea
domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si
comert, comisiei pentru administratie publica locala, juridice, ap5rarea ordinii publice si
linistii publice, a drepturilor cetatenilor;
In conformitate cu art. t29 alin. 2 lit b, alin. 4 lit d) 9i alin. 14 din OUG nr.
57120L9 privind Codul administrativ, cu modificSrile gi completHrile ulterioare;
- art. 44 9i 45 din Legea nr, 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completari le ulterioare;
- HG nr. 907120L6 privind etapele de elaborare gi conlinutul cadru al documentaliilor
tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investilii finantate din fonduri
publice, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
-Legea 5212003 privind transparenta decizionalS, cu modificHrile 9i complet5rile
ulterioare;
tn temeiul aft. 139 alin, (3) lit. a) 9i art.196 alin.(l), lit,a) din OUG nr. 571 20L9
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propune
urm5toarea :

-

-

buget

HOTARARE
Aft.1 Se aprobH achizitia unor servicii de proiectare

pentru

Tntocmirea

documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Reabilitare, modernizare 9i dotare
$coala GeneralH Dezrobili, in comuna Fr6ncegti, sat Dezrobifi, judelul V6lcea", astfel

cum sunt solicitate de c6tre Compania NalionalS de Investilii prin adresa 2962 din 04
maftie 2022,

Art. 2 Se imputerniceste primarul comunei FrAncesti sE semneze contractele de
achizilie gi documentele tehnice.
Art. 3 Primarul comunei Fr6ncegti, va asigura ducerea la indeplinire prevederile
prezentei hot5r6ri, iar secretarul general o va aduce la cunogtiintS public5 prin afigare gi
o va comunica Institutiei Prefectului - judetul V6lcea 9i Primarului comunei Fr6ncegti.

INITIATOR
PRIMA&
PARASCHIV DANIEL FLORIN

Fr6ncesti, judetul Valcea, L5,O3.2O22

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT,
JT. MARIA LAVINIA DUMITRASCU

ROMANIA
JUDETUL vAlcrn
coMUNA FRANCESTT

Nr.27O4l 16.03.2022
REFERAT DE APROBARE
Cu privire la aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare pentru intocmirea documentaliei tehnice
la obiectivul de investilii,, Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala GeneralS Dezrobili, in comuna
Fr6ncegti, sat Dezrobili, judelul Vdlcea "

Obiectivul de investilii ,, Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala GeneralH Dezrobili, in comuna
FrSncegti, sat Dezrobifi, judelul V6lcea " a fost cuprins in Programul anual de investilii aprobat prin
HCL nr. 13 din 28.02.2022.
Prin adresa nr,2962 din 04.03.2022, inregistrat5 la Prim5ria comunei Frincegti cu nr. 2351 din
07.03.2022, Compania NalionalS de Investilii solicitH completarea documentelor necesare etapei a 2a
promov6rii obiectului de investii.
Prin proiectul de hotSr6re iniliat de primarul comunei Fr6ncegti la data de 15 maftie a.c, 9i
anume Rectificarea bugetului local pentru anul 2022, s-a propus includerea in lista de investilii, sursa
A, a acestui obiectiv 9i, totodatS, transferul unor sume pe capitole 9i alineate, fHrE a fi modificat5
valoarea total6 a bugetului. Astfel, pentru acest obiectiv s-a propus alocarea sumei de 184 mii lei.
Date flind cele precizate anterior, iniliez 9i suslin acest proiectul de hotHrdre cu privire la
aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul
de investilii ,, Reabilitare, modernizare 9i dotare 9coala GeneralH Dezrobili, in comuna Frdncegti, sat
Dezrobili, judelul V6lcea " , astfel cum sunt solicitate de c5tre Compania NalionalS de Investilii prin
adresa 2962 din 04 martie 2022 gi imputernicirea primarul comunei FrAncegti sH semneze contractele
de achizilie 9i documentele tehnice.

PRIMAR,
Daniel Florin PAMSCHIV

ROMANIA
JUDETUT,

vAlcna

COMUNA FRANCE$TI
Nr. 2703 din 16.03.2022

Referat
Cu privire la aprobarea achizitiei unor seruicii de proiectare pentru intocmirea

documentaliei tehnice la obiectivul de investilii" Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala
GeneralS Dezrobifi, in comuna Frdncegti, sat Dezrobili, judelul Vdlcea "

Prin adresa nr. 2962 din 04.03.2022, inregistrat5 la Prim5ria comunei Fr6ncegti cu nr.
2351 din 07.03.2022, Compania NalionalS de Investilii solicit5 completarea documentelor
necesare etapei a 2a promov5rii obiectului de investii ,, Reabilitare, modernizare 9i dotare
$coala General5 Dezrobifi, in comuna Fr6ncegti, sat Dezrobifi, judelul V6lcea ".
Acest obiectiv de investilii a fost cuprins
HCL nr. 13 din 28.02.2022.

in Programul anual de investilii aprobat prin

Prin proiectul de hot5rdre iniliat de primarul comunei Fr6ncegti la data de 15 maftie a.c,
9i anume Rectificarea bugetului local pentru anul 2022, s-a propus includerea in lista de
investilii, sursa A, a acestui obiectiv 9i, totodatd, transferul unor sume pe capitole 9i alineate,
fHrH a fi modificati valoarea totalH a bugetului. Astfel, pentru acest obiectiv s-a propus
alocarea sumei de 184 mii lei.

tn acest sens, vH rog s5 analizali 9i sH dispuneli inilierea unui proiect de hot5r6re cu
privire la aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare pentru intocmirea documentaliei
tehnice la obiectivul de investilii ,, Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala GeneralS
Dezrobiti, in comuna Frdncegti, sat Dezrobili, judelul V6lcea ".

Dumitru

VICEPRIMA&
- Flavius CIOBOATA

ROMANIA
JUDETUL vAlcrn
coMUNA FRANCE$TT

APROBAT

PRIMA&
PARASCHIV Daniel

-

Florin

Nr, 27O7 1L6.03.2022
Rapoft de specialitate
La Proiectul

de hot5rdre cu privire la aprobarea achizitiei unor seruicii de proiectare pentru

intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,, Reabilitare, modernizare 9i
dotare gcoala GeneralH Dezrobili, in comuna Frdncegti, sat Dezrobili, judelul V6lcea "

Proiectul este argumentat conform art. 129 alin. 2 lit b, alin. 4 lit d) 9i alin. 14 din
OUG nr. 57120t9 privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
arL. 44 9i 45 din Legea nr, 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
com pleta rile ulterioare;
- HG nr. 907120LG privind etapele de elaborare 9i con[inutul cadru al documentaliilortehnico
- economice aferente obiectivelor / proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice, cu

-

modificirile 9i complet5rile ulterioare
Cheltuielile pentru investiliile publice 9i alte cheltuieli de investilii, finanlate din fonduri
publice locale, sunt cuprinsein bugetul inilial al anului 2022gi propus pentru rectificare.
Obiectivul de investilii ,, Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala General5 Dezrobili, in
comuna Frdncegti, sat Dezrobili, judelul V6lcea " a fost cuprins in Programul anual de
investilii aprobat prin HCL nr, 13 din 28.02.2022.
Prin proiectul de hot5r6re iniliat de primarul comunei Fr6ncegti propune

-

-

aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare pentru intocmirea documentaliei
tehnice la obiectivul de investilii ,,Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala General5
Dezrobifi, in comuna Fr6ncegti, sat Dezrobili, judelul V6lcea" , astfel cum sunt
solicitate de c5tre Compania Nalional5 de Investilii prin adresa 2962 din 04 martie
2022.
imputernicirea primarul comunei Fr6ncegti sH semneze contractele de achizitie

gi

documentele tehnice.
Av6nd tn vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5rdre pe care il
supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Fr6ncegti.

Com pa ftimen t con ta b i lita
Inspector, Antonie Luminila

te

Responsabil CFP,
Inspector, Avram Elena

