
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA FRÎNCEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE  

PRIVITOR LA: aprobarea participării depunerii cererilor de finanţare, demarării 
procedurilor, aprobarea cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul 
apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
COMPONENTA C10 — Fondul Local 

 

Primarul comunei Frânceşti, PARASCHIV DANIEL FLORIN 

Consiliul Local al comunei Frânceşti, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
13.05.2022 la care participă un număr de ... consilieri din totalul de 15 în funcţie, şedinţă 
condusă de domnul consilier ANDREICĂ Constantin; 

 
LUÂND ÎN CONSIDERARE: 

 -proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei; 
 -referatul de aprobare al primarului comunei Frânceşti, înregistrat sub nr. 4643 
din 13 mai 2022, prin care se propune aprobarea participării depunerii cererilor de 
finanţare, demarării procedurilor, aprobarea cheltuielilor legate de proiect şi 
depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local;  
 Referatul viceprimarului nr. 4642 din 13 mai 2022 
 -raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de horărâre, întocmit de 
secretarul general delegat al localităţii, nr. ……13.05.2022; 

       -rapoartele de avizare ale comisiei pentru învățământ, culte, sănătate, cultura, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, comisiei pentru programe, 
dezvoltare economico-socială, protecţia mediului, buget – finante, administrarea 
domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodarie comunală, servicii si 
comerţ,  comisiei pentru administratie publica locală, juridice, apărarea ordinii publice 
şi linistii publice, a drepturilor cetăţenilor;    

În conformitate cu - art. 129 alin.(2) Iit.b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanta de 
urgent Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin mecanismuI 
de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și comptetarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
national de redresare și reziliență necesar Românie pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare și 
reziliență. 



               Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Ordinul nr. 999 / 10.05.2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de 
proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propune 
următoarea: 

 

 

H O T Ă R Â R E 

Art. 1. Se aprobă depunerea cererilor de finantare prin Planul National de 
Redresare si Rezilienta — Componenta 10 — Fondul Local, în comuna Frânceşti, 
judetul Vâlcea. 

            Art.2. Se aproba cheltuielile eligible cu o valoare maxima de 
324.770,00euro euro/ 1.598.745,27 RON fară TVA la care se adaugă TVA, 
precum si pentru componentele suplimentare din cadrul programului: 
Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC; I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii 
furnizarea de servicii publice de către unităţile administrative-teritoriale I.4 – 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană, dacă este cazul. 
            Art.3. Se aprobă efectuarea cheltuielilor neeligible, după semnarea 
contractului de finantare, cheltuieli aferente proiectului stabilite în conformitate cu 
reglementarile din Ghidul masurii. 

Art. 4. - (1). Se nominalizează primarul U.A.T Frânceşti, pentru efectuarea de 
operatiuni ca reprezentant legal al Comunei Frânceşti, în relația cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, Autoritatea finanțatoare. 

(2). Se mandatează primarul U.A.T. Frânceşti, în calitatea de reprezentant 
legal, să semneze toate documentele necesare elaborării şi implementării proiectelor 
de investiții: I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructure TIC; I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii 
furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ-teritoriale I.4 – 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană. 

Art.5. Primarul comunei FRÂNCEŞTI, va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul general delegat al comunei va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei, precum și publicarea pe 



pagina de internet www.primariafrancesti-valcea.ro, Secțiunea Monitorul Oficial 
Local. 

          
     INIŢIATOR 

                 PRIMAR,                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

        DANIEL - FLORIN PARASCHIV                  SECRETAR GENERAL DELEGAT,                                      

                                                    ELENA - ANISOARA AVRAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


