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Cu privire la: aprobarea obiectivului de investitii

" Amenajare exterioarE CSmin Cultural Genuneni "

Viceprimarul comunei FrAncesti, CIOBOATA DUMITRU FLAVIUS cu atributii de primar
Consiliul local al comunei FrAncesti intrunit in gedint5 ordinar5 public5 la data de 31.08.2021 la care
participE un numdr de ...,, consilieri din totalul de 15 in functie, gedin[5 condus5 de domnul consilier Budihoi
Sorin Mlhai
LUAND IN CONSIDERARE:
- Referatul de aprobare nr. B37b din27.08.2021, cu privire la initierea proiectului de hot5rSre;
Av6nd in vedere HCL nr. 14 din 07.03.2079 cu privire la predarea c5tre Ministerul Dezvolt5rii Regionale
si Administratiei Publice prin Compania NationalS de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului camin cultural si
teren aferent, situat in satul Genuneni, comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea, asigurarea conditiilor in vederea
"-.:xecut5rii obiectivului de investilii Reabilitare camin cultural sat Genuneni, comuna FrSncesti, judetul Valcea."
,,
-JinAnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdtii proiectului de hot516re, intocmit de c5tre
secretarul localit5tii, nr. ......... din ..................;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru inv5tbm6nt, culte, sEnEtate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive 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, apErarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor;
in conformitate cu-- art. t29 alin. 2 lit b) 9i alin. 4 lit d) din OUG nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modlfic5rile si complet5rile ulterioare ;
-Hotdr6rea Guvernului nr.90712016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile
ulterioare
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Legea nr.5212003 privind transparenta decizionalS, cu modificSrile si completdrile ulterioare,
In temeiul art. 139 alin. (3) lit a) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 571 20t9 privind Codul
administrativ, cu modific5rile si completirile ulterioare, propune urm5toarea :

HOTARARE
Art. 1- Se aprobS obiectivul de investitii " Amenajare exterioar5 C5min Cultural Genuneni ".
Art. 2 Se aprob5 intocmirea devizului general.
Art. 3 Cu ducerea la tndeplinire a prezentei hotSr6ri seinsarcineazS primarul comunei Fr6ncesti.
Art. 4 Se imputernicegte secretarul IocalitSfii s5 comunice prezenta hotS16re Instituliei Prefectului
judetul VAlcea, Primarului 9i afisare pentru aducere la cunostinti publicS.
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Nr. 8376 din 27.08.2021
REFERAT DE APROBARE
Cu privire la: aprobarea obiectivului de investi!ii " Amenajare exterioari CEmin Cultural
Genuneni "

Prin Hot5rSr6rea Consiliului Local nr. 14 din 07.03.2019 a fost aprobatS predarea c5tre
Ministerul Dezvolt5rii Regionale si Administratiei Publice prin Compania NationalS de Investitil C.N.L
S.A., a amplasamentului caminului cultural si terenului aferent, situat tn satul Genuneni, comuna
FrAncesti, judetul V6lcea.
TotodatS, prin aceeasi hotd16re s-a aprobat asigurarea conditiilor in vederea execut5rii
obiectivului de investitii ,, Reabilitare camin cultural sat Genuneni, comuna Fr6ncesti, judetul Valcea."
De asemenea, prin aceeasi hotSrSre Consiliul Local al Comunei Fr6ncesti s-a obligat ca, dupE
predarea amplasamentului si a acestui obiectiv, s5 mentinb destinatia acestuia si sE il intretinE pe o
perioadS de minim 15 ani.
Av6nd in vedere faptul ci acest obiectiv de investilii este aproape finalizat, este necesar s5
lubm m5surile necesare pentru amenajarea exterioarb a acestuia.
in atare situatie, conform dispozitiei primarului nr.223 din 20.08.2021 privind delegarea de
atributii de primar initiez proiectul de hot516re pentru aprobarea obiectivul de investitii " Amenajare
exterioar5 C5min Cultural Genuneni ",
TotodatS, propun 9i intocmirea devizului general, precum 9i insSrcinarea primarul comunei
Fr6ncesti pentru realizarea acestuia.
Date fiind cele mai sus expuse, supun spre aprobarea Consiliului local proiectul iniliat.
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La Proiectul de hoti16re cu privire la aprobarea
Amenajare exterioard CSmin Cultural Genuneni "
Proiectul de hot5rSre respectd prevederile art-. 129 alin, 2 lit b) 9i alin. 4 lit
5712019 privind Codul administrativ, cu modificSrile si complet6rile ulterioare ;

d)

din OUG nr.

-Hot516rea Guvernului nr. 907120t6 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
documentatiilor tehnico
fonduri publice, cu modific5rile ulterioare

-

- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
hotir6re se propune
1. aprob5 obiectivul de investitii " Amenajare exterioarS Cbmin Cultural Genuneni ".
Prin proiectul de

2.

aprobd intocmirea devizului general

TotodatS, se reaminteste Consiliului Local c5 prin Hot5rdrSrea nr, L4 din 07.03.2019 a fost
aprobat5 predarea c5tre Ministerul DezvoltSrii Regionale si Administraliei Publice prin Compania
NationalS de Investitii C.N.L S.A,, a amplasamentului caminului cultural si terenului aferent, situatin
satul Genuneni, comuna FrSncesti, judetul V6lcea.
Prin aceeasi hotd16re s-a aprobat asigurarea conditiilor in vederea execut5rii obiectivului de
investitii ,, Reabilitare camin cultural sat Genuneni, comuna Fr6ncesti, judetul Valcea", precum si
obligalia sE mentinerii destinatiei acestuia si intretinerea pe o perioad5 de minim 15 ani.

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5r6re pe care il
supunem aprobdrii Consiliului Local al comunei Fr6ncesti.
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Nr. B3B9 din 27.08.2027
RAPORT

legalit5lii proiectului de hot5rAre conform aft. 243 din
O.U.G. nr.57 I 2OL9 privind Codul Administrativ

Privind avizarea

Proiectul de hot5r6re privind ,,aprobarea obiectivului de investilii "
Amenajare exterioari Cdmin Cultural Genuneni " "
Competenla
Potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) si art.1-96, alin,(1), lit.a) din OUG nr.57120t9 privind
Codul administrativ aprobarea proiectului de hotdrSre este de competenta consiliului local.

Dreptul material art. 129

alin,2lit b) si alin.4lit d) din OUG nr.57120L9

privind Codul

administrativ, cu modific5rile si completSrile ulterioare ;
-HotE16rea Guvernului nr.90712016 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 flnantele publlce locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

-

Vot:

Pentru adoptarea hot516rii este necesar votul majoritSlii absolute a consilierilor locali in functie.

Date flind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hot5r6re privind ,,aprobarea obiectivului
de investitii " Amenajare exterioar5 C5min Cultural Genuneni " ".
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