ROMANIA
JUDETUL vAlcra
coMUNA FRANCESTT
CONSILIUL LOCAL

or norAnAne

PRorEcr

Cu privire la: ajustarea valorii contractului de lucrbri pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare
drumuri de interes local in satele FrAncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La BElteanu, Brighidii si Colnic
) din comuna FrAncesti, judetul V6lcea
Primarul comunei FrAncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedinti ordinarE publicd la data de
15.11.2021 la care participd un numdr de ..... consilieri din totalul de 14 in funcfie, gedint5
condus5 de domnul consilier
LUAND IN CONSIDERARE:
- Referatul de aprobare nr. 116771 09.7t.202I gi proiectul de hot5r6re initiat de c5tre
primar;
- Referatul compartimentului contabilitate nr. 11676 I 09.11.2021;
Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdtii proiectului de hot516re,
tntocmit de c5tre secretarul localitStii nr. .....1...........)
- HCL nr.62 din 05,10.2021- cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenti
investitiei ,,Modernizare drumuri de interes local in satele Fr6ncegti, Dezrobiti si Mosteni ( La
BSlteanu, Brighidii si Colnic ) din comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea.
- Nota de constatare nr. 10248 din 11.t0.202t emisa de cStre SC CNIL SPEED SRL,
precum si dispozitia de santie nr. 1 din L2.10.2027
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru inv5t5mAnt, culte, sEn5tate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economicosociala, protecfia mediului, buget - finante, administrarea domeniului public si privat al
localitatii, agrlcultura, gospodarie comunala, servicii si comeft, comisiei pentru administratie
publlca^locala, juridice, apSrarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;
In conformitate cu
- art.7 din Hot5rSrea Guvernului nr. 907120L6 privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico * economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modiflcdrile ulterioare
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,
- art.129 alin. (2) lit.b, alin, (4) lit d) din OUG nr.57120t9 privlnd Codul adinistrativ, cu
modificErile si complet5rile ulterioare,
- Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionalS in administralia publicS, republicat5 .
In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) si art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 571 2019 privind
Codul administrativ propunc urmEtoarea
:

HOTARARE
Art. 1- Se aprob5 ajustarea valorii contractului de lucriri pentru obiectivul de investitii
Indicatorllor tehnico -cconomici aferenti investitiei ,,Modernizare drumuri de interes local in
satele FrSncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La B5lteanu, Brighidii si Colnic ) din comuna Frdncesti,
judetul V6lcea, in sensul majordrii dupS cum urmeazS:

-

valoare fErE TVA = 26.000 LEI
din care - Podet tubular 16.701,05 lei
Gabioane 9298,95 lei

-

Art.2

Valoarea de 26.000 lei cu care se majoreaz5 contractul de lucrSri va fi suportat5 din
capitolul 5 Alte Cheltuieli pct. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevdzute cuprinse in Devizul general cu

indicatorii tehnico

-

economici aprobati prin HCL nr 62 din 05.10.2021.

Att.3 Se imputerniceste primarul Comunei Frdncesti sE semneze actul aditional pentru
ajustarea valorii contractului de lucr5ri.
Art'4

-

Cu ducerea la indeplinire a prezentel hot516ri se insarcineazS primarul comunei

Fr6ncesti.

Art. 5 Se imputernicegte secretarul localitSlii sd comunice prezenta hotS16re
- judetul V6lcea, Primarului si afigare pentru aducere la cunostint5 publicS.

Institutiei

Prefectului

INITIATOR
PRIMA&

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
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Nr. L1677109.LL.202t
REFERAT DE APROBARE
Cu privire la ajustarea valorii contractului de lucrEri pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare
drumuri de interes local in satele Fr6ncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La Bdlteanu, Brighidii si
Colnic ) din comuna Fr6ncesti, judetul VSlcea

Prin referatul nr, 11676 din 09.11,2021 intocmit de viceprimarul localit5tii, propune
initierea unui proiect de hot5rire pentru ajustarea valorii contractului de lucrEri pentru obiectivul
de investitii indicatorilor tehnico -economici aferenti investitiei ,,Modernizare drumuri de interes
local in satele FrAncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La BSlteanu, Brighidii si Colnic ) din comuna
Fr6ncesti, judeful VSlcea, in sensul majorErii valorii contractului cu valoarea totalS 26.000 lei din
care cheltuieli pentru Podet tubular 16.701,05 lei si cheltuieli pentru Gabioane 9298,95 lei.
Valoarea de 26.000 lei cu care se propune majorazS contractul de lucrdri va fi suporLat5
din capitolul 5 Alte Cheltuieli pct. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevdzute cuprinse in Devizul
general cu indicatorii tehnico - economici aprobati prin HCL nr 62 din 05.10.2021,
Propunere de ajustarea a valorii contractului incheiat pentru obiectivul de investitii
,,Modernizare drumuri de interes local in satele Fr6ncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La BElteanu,
Brighidii si Colnic ) este determinatS de cele constatate in urma vizitei pe teren din data de
11.10.2021, respectiv o rupturd in corupul drumului pe strada Colnic, iar pe strada La Bblteanu
tubul existent la intrare s-a spart sub greutatea camioanelor care au asigurat transortul pietrei
sparte.
Prin Nota de constatare nr. L0248 din 11.10,2021 emisa de cStre SC CNIL SPEED SRL,
precum si dispozitia de santie nr. L din I2.t0.2021au fost consemnate cele precizate anterior,
pronundu-se , totodat5 consolidarea zonei afectate din drumulul Colnic cu un zid de gabioane.
Iar, pentru strada La BElteanu inlocuirea tubului existent cu un nou tub de acelasi diametru si
aceeasl lungime.
Pentru stabilirea valorilor pe categoriile de lucriri enuntate anterior, a fost intocmit un
centralizator de cheltuieli a cSrui valoare fErE TVA este 26,000 lei, din care Pode! tubular are
valoarea de 16.701,05 lei si Gabioanele reflect valoarea de 9298,95 lei.
Indicatorii tehnico -economici aferenti investitiei ,,Modernizare drumuri de interes local in
satele Fr6ncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La BSlteanu, Brighidii si Colnic ) din comuna Fr6ncegti,
judetul V6lcea au fost aprobati prin HCL nr. 62 din 05.10.2021.
De asemenea, prin proiectul de hot5r6re se va propune imputernicirea primarul Comunei
FrSncesti s5 semneze actul aditional pentru ajustarea valorii contractului de lucr5ri.
Av6nd in vedere cele mai sus expuse, supun spre aprobarea consiliului local proiectul
initiat.
PRIMAR,

Paraschiv

f,l,i,"'-.
i. i:: t .q

JUDETUL VALCEA

coMUNA rnArucrsrr
Nr. 11676 din 09.L1.2021
Aprobat primar,
Paraschiv Daniel Florin
REFERAT
\CA

L'a-

Prin HCL nr. 62 din 05.10.202I au fost aprobati indicatorii tehnico -economici aferenti
investiliei ,,Modernizare drumuri de interes local in satele Fr6ncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La
BElteanu, Brighidii si Colnic ) din comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea.
In urma vizitei pe teren din data de 11.70.2021, s-a constatat o ruptur5 in corupul
drumului pe strada Colnic, iar pe strada La BSlteanu tubul existent la intrare s-a spart sub
greutatea camioanelor care au asigurat transortul pietrei spate,
Prin Nota de constatare nr. !0248 din 11.L0.202I emisa de c5tre SC CIVIL SPEED SRL,
precum si dispozitia de santie nr. 1 din 12.L0.202L au fost consemnate cele precizate anterior,
pronundu-se, totodatd consolidarea zonei afectate din drumulul Colnic cu un zid de gabioane.
Iar, pentru strada La BElteanu inlocuirea tubului existent cu un nou tub de acelagi diametru 9i
aceeasi lungime.

Pentru stabilirea valorilor pe categoriile de lucr5ri enuntate anterior, a fost intocmit un
centralizator de cheltuieli a c5rui valoare fSrd TVA este 26.000 lei, din care Podet tubular are
valoarea de 16.701,05 lei si Gabioanele reflect valoarea de 9298,95 lei.

in acest sens, propun initierea unui proiect de hot5rire pentru ajustarea valorii
contractului de lucrSri pentru obiectivul de investilii indicatorilor tehnico -economici aferenti
investitiei ,,Modernizare drumuri de interes local in satele FrAncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La
BSlteanu, Brighidii si Colnic ) dln comuna Fr6ncesti, judetul VSlcea, in sensul major5rii valorii
contractului cu valoarea totalS 26.000 lei din care cheltuieli pentru Podet tubular 16.701,05 lei si
cheltuieli pentru Gabioane 9298,95 lei.
Valoarea de 26.000 lel cu care se majoreaz5 contractul de lucr5ri va fi suportatS din
capitolul 5 Alte Cheltuieli pct. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevSzute cuprinse in Devizul general cu
indicatorii tehnico - economici aprobati prin HCL nr 62 din 05.10.2021.
De asemenea, prin proiectul de hot5r6re se va propune imputernicirea primarul Comunei
F16ncestl sd semneze actul aditlonal pentru ajustarea valorii contractului de lucrSri.
[''al.ii de r.ele expltse ;rni.eri{rr, vi1 rog :;ir an;rlizati si sil dispuneti irr consecint5.

Viceprimar,

Dumitru- Flavius Cioboatd
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PRTMARIA COMLINEI FRANCESTI
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e-ma il :.franc estiprimaria@yahoo. com

Afisat azi, 09,1L.202L, ora 12,00, nr. 11678

la sediul primdriei comunei FrAncesti

ANUNT

tn

conformitate cu art. 7 din Legea nr 5212003 privind transparenta decizionalS in
administratia publicS, republicatS, aducem la cunostintd public5 intentia de supunere spre
aprobare Consiliului Local al comunei Fr6ncesti a Prolectului de hot516re privind ajustarea
valorii contractului de lucrSri pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes
local in satele Fr6ncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La Bdlteanu, Brighidii si Colnic ) din comuna
FrAncesti, judetul VAlcea.
Cetbtenii interesati pot consulta proiectul

hotS16re la sediul PrimSriei pot face
propuneri, sugestii sau recomanddri pe marginea acestuia p6n5 la data de 15 noiembrie 202L.

Informatii suplimentare pot

fi

de

obtinute de la domnisoara Dumitragcu Maria Lavinia,

secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar

,

PARASCHIV DANIEL FLORIN

Secretar General,

RI A COMTINEI FRANCESTI

:

::

T.RANCESTI
T'el:0250/762601; F-ax: 0250/762755 e-mail:.fi.ancestiprimaria@yahoo.com
Nr. 116791O9.LL.2O2L
PROCES VERBAL

Incheiat astSzi 09 noiembrie 202L de c5tre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv
Daniel Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afig5rii anunlului nr.
11678 din 09.11.202L pentru aducerea la cunostin!5 public5 a Proiectului de hotSr6re privind
ajustarea valorii contractului de lucrdri pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de
interes local in satele FrAncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La BSlteanu, Brighidii si Colnic ) din
comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea.

Locul de afigare : avizier Consiliului local FrSncesti
F16

si Site -ul Primiriei comunei

ncesti.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57lZ0L9 privind Codul administrativ, cu
modificdrile si completSrile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 5212003 privind
transparenta decizionalS in administratia publicS, s-a intocmit prezentul proces-verbal.

Primar

Secretar General,

,

DANIEL FLORIN PARASCHIV
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PzuMARIA COMLII{EI FRANCESTI

:

FRANCI]S]'I

::

T'el:0250/762601; Fax: 0250/762755 e-mail;fi"ancestiprimariaQQyahoo,com
Nr. 11680

I 09.tt.202t

AVIZAT,
PRIMAR
PARASCHIV DANIEL

- FLORIN

RAPORT DE SPECIALITATE
Propunere de ajustarea a valorii contractului incheiat pentru obiectivul de investitii
,,Modernizare drumuri de interes local in satele Fr6ncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La BElteanu,
Brighidii si Colnic ) este determinatS de cele constatate in urma vizitei pe teren din data de
11.10.2021, respectiv o rupturb in corupul drumului pe strada Colnic, iar pe strada La Bdlteanu
tubul existent la intrare s-a spart sub greutatea camioanelor care au asigurat transortul pietrei
sparte.
Prin Nota de constatare nr. 1.0248 din 11.t0.202L emisa de c5tre SC CNIL SPEED SRL,
precum si dispozitia de santie nr, l- din L2,L0.202L au fost consemnate cele precizate anterior,
pronundu-se , totodat5 consolidarea zonei afectate din drumulul Colnic cu un zid de gabioane.
Iar, pentru strada La Bdlteanu inlocuirea tubului existent cu un nou tub de acelasi diametru si
aceeagi lungime,
Pentru stabilirea valorilor pe categoriile de lucr6ri enuntale anterior, a fost intocmit un
centralizator de cheltuieli a cbrui valoare fdrd TVA este 26.000 lei, din care Podet tubular are
valoarea de 16,701",05 lei si Gabioanele reflect valoarea de 9298,95 lei.
La intocmirea actului aditional se va preciza valoarea initialS a contractului, valoarea
platilor efectuate p5n5 la data intocmirii acestuia, precum si valoarea totalS a contractului
rezultat5 in urma ajust5rii pretului.
AvSnd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5rAre pe care il
supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei FrSncesti.

Com pa rtimen t con ta b i I ita
Inspector, Antonie tumlfrila
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Responsabil CFP,
Inspector, Avram Elena
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PRIMARIA COML]NEI FRANCESTI
F'RANCESTI ::
T'el:0250/76,2601; Fqx: 0250/762755 e-mail.:francestiprimaria@yahoo.com

:

Nr, 11681 din 09,LL.202t
RAPORT

Privind avizarea legalitdlii proiectului de hotdr6re conform aft. 243 din O.U.G. nr,57
2019 privind Codul Administrativ

I

Proiectul de hot5r6re privind ,,ajustarea valorii contractului de lucr5ri pentru obiectivul de investitii
,,Modernizare drumuri de interes local in satele Fr6ncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La Bblteanu, Brighidii si
Colnic ) din comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea"

Competenla
Potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) 9i art,196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57120L9 privind Codul
administratlv, cu modificErile 9i complet5rile ulterioare, aprobarea proiectului de hotErAre este de
competenta consiliului local.

Dreptul material art.7 din Hotbr6rea Guvernului nr. 907120L0 privind etapele de elaborare si
continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modific5rile ulterioare
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,
- art.129 alin. (2) lit.b, alin. (4) lit d) din OUG nr. 57120L9 privind Codul adinistrativ, cu modific5rile
complet5rile ulterioare,
Legea nr.5212003 privind transparenta decizionalS in administratia publicS, republicatS .

9i

^-

Vot:

Pentru adoptarea hot516rii este necesar votul majorit5tii absolute

a consilierilor locali in

functie.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hot5r6re privind ,,ajustarea valorii
contractului de lucr5ri pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in satele
FrAncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La BElteanu, Brighidii si Colnic ) din comuna FrAncegti, judetul V6lcea".

Secretar general,

tr. DUM[+Rif,,fu

v,r,j1(/)/t

