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Cu privire la: aprobarea contract5rii de prest5ri servicii topograflce pentru Comuna Fr6ncegti,

judelul V6lcea

'

Primarul comunei Frdncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedint5 ordinar5 public5 la data de 23.09.2021 la care
participE un num5r de ...,. consilieri din totalul de 15 in functie, gedin!5 condusi de domnul consilier Budihoi
Sorin Mihai
LUAND IN CONSIDERARE:

-rservicii

- Referatul de aprobare nr. 9185 din 16.09.2021, prin care se propune aprobarea contract5rii de prest5ri
topografice pentru Comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea;

Referatul secretarului general nr. 8692 din 06.09.2021;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit6tii proiectului de hotSr6re, intocmit de citre
secretarul localit5tii, nr. ......... din ..,........,.,..,.;
-rapoaftele de avizare ale comisiei pentru invS!5mAnt, culte, sSn5tate, cultura, protectie sociala, activitati
sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, proteclia mediului, buget
flnante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, seruicii si
comert, comisiei pentru administratie public5 localS, juridicS, apirarea ordinii publice si linistii publice, a
d repturi lor cetateni lor;
In conformitate cu art. 9, art.24 din Legea nr.7lL996 privind cadastrul gi publicitatea imobiliar5,
republicatS, cu modiflc5rile 9i complet5rile ulterioare, art. 1 alin, 2 din OUG nr. 26l20LZ privind unele m5suri
de reducere a cheltuielilor publice 9i int5rirea disciplinei flnanciare, Legea nr, 98/2016 privind achiziliile publice,
cu modificirile 9i completirile ulterioare, art.129 alin.(2) lit.c) 9i alin.(14) din OUG nr.57120t9 privind Codul
administrativ, republicatS, cu modific5rile 9i complet6rile ulterioare; Legea nr. 52120Q3 privind transparenta

-

decizionalS.

tn

temeiul art. 139 alin. (3)

lit a)

Si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 571
administrativ, cu modific5rile si completdrile ulterioare/ propune urm6toarea :

2}tg

privind Codul

HoTARARE
Aft.

I

Se aprobd contractarea de prest5ri servicii topografice pentru Comuna FrSncegti, in vederea
realiz5rilor lucr5rilor specifice in domeniului fondului funciar, situaliilor de interes local, c6t 9i pentru inilierea
ucr6rilor de inregistrare sistematicS.
I

Aft. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot6r6ri se imputernicegte Primarul localitatii FrSncegti prin
compartimentele de specialitate, iar secretarul localit5tii care o va comunica la: Institutia Prefectului - judelul
V6lcea, primarului 9i aducere la cunogtint5 publicE prin afisare,
INITIATOR
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Nr.9185

I

L6.O9.2O2L
REFERAT DE APROBARE
Cu privire la:aprobarea contract5rii de prest5ri servicii topografice pentru Comuna
Fr6ncesti, judetul VAlcea

Prin referatul nr. 8692 din 06.09,2021, secretarul general sesizeazS situalia de blocaj a activit5tii
Comisiei locale de fond funciar Fr6ncesti motivat de faptul c5 in structura organigramei 9i gtatului de

functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fr6ncegti, nu
detinem functie specificE in domeniul cadastrului care sE poatS intocmii atributiile specifice

topografiei.
Lucr5rile de specialitate in domeniul cadastrului sunt prevazute de art. 4 din OAP nr. 10712020.
Se cunoaste cd in materia fondului funciar, respectiv procedura de reconstituire a dreptului de
proprietate presupune lucriri de punere in posesie ce se efectueaz5 prin intocmirea unor lucr5ri
topograflce, precum 9l intocmirea planurilor de amplasament si delimitare, intocmirea planurilor
parcelare, memorii tehnice etc .
De asemenea, sunt semnalate si situatiile precum realizarea unor planuri de situatie pentru
intocmirea studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate.
Am inceput demersurile necesare pentru crearea unui functii contractule in structura aparatului
de specialitate al primarului in vederea realiz5rii acestor lucr5ri ins5 parcurgerea tuturor etapelor
premerg5toare p6n5 la momentul incadr5rii pe acest5 functie este de duratS. Iar procedura de
desfisurare a concursurilor este oarecum conditionati de prevederile art, V din OUG nr.t7l202tin
sensul cE aceste concursuri se pot desfdsura p6nd la data de 31 decembrie 2027 cu incadrarea in
sumele aprobate in bugetul pentru anul in curs.
TotodatS, prin adresa nr.4750 din 79,07,2021, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard
VSlcea ne-a comunicat valorile 9i contractului de finantare a lucrbrilor de inregistrare sistematicb
initiate de unitStile administrative - teritoriale pentru sectoare cadastrale in vederea pefect5rii
acestuia,
De precizat faptul cE inregistrarea sistematic5 pentru sectoare cadastrale se poate realiza numai
prin lncheierea unui contract de prestSri servicii cu o persoanE autorizati motivat de faptul cE aceste
lucr5ri sunt finantate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI, prin bugetul OCPI V6lcea.
Ca atare, initiez proiectul de hotSrAre pentru aprobarea contract5rii de prest5ri servicii
topografice pentru Comuna Fr6ncesti, in vederea realizirilor lucr5rilor specifice in domeniului fondului
funciar, situatiilor de interes local, c6t si pentru initierea lucrdrilor de inregistrare sistematicS.
Precizez cE pentru realizarea acestor lucr5ri pot vor fi incheiate contractate cu prestatori diferiti,
Iar aceast5 situatie este determinatd de necesitatea lucr5rilor topografice in forma propus5 prin
proiectul de hItH16re , precum si de momentul achizition5rii serviciilor topografice pentru inilierea
lucr5rilor de inregistrare sistematicS.
Av6nd in vedere cele expuse, vE supun spre aprobare proiectul initiat.
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Nr. 8592 din 06.09.2O2L

(L
Referat
"&'tno1tt$t
Cu privire Ia aprobarea contractdrii de prestiri servicii topografice
pentru Comuna Fr6ncegti, jude[ul Vdlcea

tn structura organigramei 9i statului de funclii a personalului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei FrAncegti nu delinem funclie specific5 in domeniul
cadastrului care s5 poat5 intocmii atribuliile specifice topografiei.
Lucr5rile de specialitate in domeniul cadastrului sunt prevazute de arl, 4 din OAP nr.
t0712020.
In materia fondului funciar, respectiv procedura de reconstituire a dreptului de
proprietate, lucrdrile de punere in posesie se efectueazb prin intocmirea unor lucriri
topografice, precum si intocmirea planurilor de amplasament 9i delimitare, intocmirea
planurilor parcelare
De asemenea, in interes local ne-am confruntat 9i cu situalii precum realizarea unor
planuri de situatie pentru intocmirea studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate.
tn vederea deblocSrii acestei situalii 9i pentru asigurarea activitSlii Comisiei locale de
fond funciar Fr6ncegti este necesarS contractarea unor servicii topografice pentru Comuna
Fr6ncesti prin incheierea unui contract de prestSri servicii.
TotodatS, vom face 9i demersurile necesare pentru crearea unui functii contractule in
structura aparatului de specialitate al primarului in vederea realiz6rii acestor lucr5ri insH
parcurgerea tuturor etapelor premerg6toare p6nE la momentul incadrSrii pe acest5 funclie
este de duratS. Iar procedura de desf5gurare a concursurilor este oarecum condilionat5 de
prevederile art. V din OUG nr,L7l202t in sensul cE aceste concursuri se pot desf5gura pdn5
la data de 31 decembrie 202L cu incadrarea in sumele aprobate in bugetul pentru anul in
CUTS.

Pe de alt5 parte, prin adresa

nr.4750 din 19.07.2021, Oficiul de Cadastru 9i Publicitate
ImobiliarE V6lcea ne-a comunicat valorile 9i contractului de finanlare a lucr5rilor de
inregistrare sistematici ini!iate de unitSlile administrative - teritoriale pentru sectoare
cadastrale in vederea pefectbrii acestuia,
Potrivit prevederilor Legii cadastrului 9i publicit5lii imobiliare nr.71L996, republicatS,
cu modific5rile si complet5rile ulterioare, in cadrul Programului Nalional de cadastru si carte
funciarS se finanleazd,in condiliile legii, lucr5rile de inregistrare sistematic5 ce vor fi iniliate
de unitSli administrative teritoriale, av6nd ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unitSlilor
administrativ teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului
dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.
Alocarea unei finantiri din bugetul de venituri proprii ale ANCPI, prin bugetul OCPI
V6lcea, pentru anul 2021 in sumd de 160.000 lei, reprezintb credite de angajament (limita
maxim5 in care UAT poate incheia contracte de prestbri servicii).
Av6nd in vedere contractul ce urmeazS a fi incheiat intre OCPI V6lcea gi Comuna
Fr6ncegti, privind flnan[area in cadrul Programului National de cadastru gi cafte funciari a
lucrdrilor de inregistrare sistematicS, unde conf art.6, litera p este necesar incheierea unui
contract de achizitie publicd in termen de 60 zile de la semnarea contractului initial.

Ca atare, propun initierea unui proiect de hotdr6re pentru aprobarea contractlrii de
prest5ri servicii topografice pentru Comuna F16ncesti, in vederea realizdrilor lucrErilor
specifice in domeniului fondului funciar, situatiilor de interes local, c6t si pentru initierea
lucr5rilor de inregistrare sistematic5,
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Afisat azi, 16.09.2021, ora 13,00, nr. 9186

la sediul primdriei comunei Fr6ncesti
ANUNT

tn conformitate cu art. 7 din

Legea nr 52l2OO3 privind transparenla decizionalS in
publicS,
administratia
republicatS, aducem la cunostin!5 public5 intentia de supunere spre
aprobare Consiliului Local al comunei Fr6ncesti a Proiectului de hot516re privind aprobarea
contract6rii de prest5ri servicii topografice pentru Comuna FrSncesti, judelul V6lcea.

Cetbtenii interesati pot consulta proiectul de hot516re la sediul PrimEriei pot face
propuneri, sugestii sau recomandSri pe marginea acestuia p6n5 la data de 23 septembrie
2021.

Informatii suplimentare pot

fi obtinute de la domnisoara

Dumitragcu Maria Lavinia,

secretar general Comuna Fr6ncesti.
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Nr. 9187/ 16.09.2021
PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 16 septembrie 202L de cStre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv
Daniel Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afig5rii anunlului nr.
9186 din L6.09.202I pentru aducerea la cunostintb public5 a Proiectului de hoti16re privind:
aprobarea contractErii de prestdri servicii topografice pentru Comuna Fr6ncegti, judetul
VSlcea.

Locul de afigare : avizier Consiliului local FrAncesti

si Site -ul

PrimEriei comunei

FrAncesti.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57120t9 privind Codul administrativ, cu
modificSrile si complet5rile ulterioare, precum 9i cu cele ale Legii nr" 5212003 privind
transparenta decizionalS in administratia publicS, s-a intocmit prezentul proces-verbal.
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Nr. 91BB/16.09.2021

Raport de

specialitate
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'

La Proiectul de hot5rAre cu privire la aprobarea contract5rii oe presteri
servicii topografice pentru Comuna Fr6ncegti, judelul VSlcea

Proiectul este argumentat conform art. 9 si art. 24 din Legea nr.7lL996 privind
cadastrul 9i publicitatea imobiliarS, republicatS, cu modific5rile si complet5rile ulterioare, art.
1 alin, 2 din OUG nr.2612012 privind unele mdsuri de reducere a cheltuielilor publice si
int5rirea disciplinei financiare, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modific5rile si
complet5rile ulterioare, art.729 alin,(2) lit.c) si alin.(14) din OUG nr.57120L9 privind Codul
adm i nistrativ, repu bl icat5, cu modificS ri le si com plet5 ri le ulterioare;

Prin proiectul de hotSrAre

si

propune aprobarea contractarii de prestSri servicii
topografice pentru Comuna Fr6ncesti, in vederea realiz5rii lucr5rilor specifice in domeniului
fondului funciar, situatiilor de interes local, c6t si pentru initierea lucrdrilor de inregistrare
sistematicS.

Documentatiile cadastrale realizate , vor fi inventariate aferent lucrSrilor realizate

,

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5r6re pe care tl
supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Fr6ncesti.

Responsabil CfP,
Inspector, Avram Elena

Consilier juridic,
CElugdritoiu CEIElinyloana
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Nr.9193/ 16.09.2021
RAPORT

Privind avizarea

legalitSlii proiectului de hotdr6re conform aft. 243 din O.U.G.
nr,57 I 2OLg privind Codul Administrativ

Proiectul de hotirAre privind aprobarea ,,aprobarea contractirii de prestSri
servicii topografice pentru Comuna Fr6ncegti, judelul VAlcea "
Competenla
Potrivit prevederiloraft. 139 alin. (3) lit. a) 9i art.196 alin.(1) lit,a) din OUG nr. 5712019
privind Codul administrativ aprobarea proiectului de hot5rdre este de competenla consiliului
local.

Dreptul material - art, 9 si art. 24 din Legea nr.7lL996 privind cadastrul si
publicitatea imobiliarS, republicatS, cu modificErile si complet5rile ulterioare, aft. 1 alin. 2 din
OUG nr. 26120L2 privind unele mSsuri de reducere a cheltuielilor publice si int5rirea
disciplinei financiare, Legea nr. 98120L6 privind achiziliile publice, cu modificErile 9i
complet5rile ulterioare, art.t29 alin.(Z) lit.c) 9i alin.(14) din OUG nr.57120t9 privind Codul
administrativ, republicatS, cu modificbrile si complet5rile ulterioare;

Vot: Pentru adoptarea hot5r6rii
locali in functie

este necesar votul majoritSlii absolute a consilierilor

.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotbr6re privind
,,aprobarea contract5rii de prestSri servicii topografice pentru Comuna FrAncegti, judelul
V6lcea"

.

Secretar general,
cu rvAnrA
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