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            PROIECT DE  HOTARARE 

 

 

     Privind  eliberarea amplasamentului  prin  amenajarea unui taluz in vederea  

realizarii  investitiei ,, Construire Complex Sportiv  in sat Frâncesti, comuna 

Frâncesti, judetul Vâlcea,,  prin indepartarea  unui volum de pamant de circa 5000 

m.c. 

 

 

           Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea întrunit în şedinţă 

ordinară,  în data de 30.06.2022, la care participă un numar de ___ consilieri din 

totalul de 15  în funcţie; 

             Văzând  că prin HCL nr. 38/2022 domnul consilier Andreica Constantin  

este ales  președinte de ședință pentru  3 luni ; 

    Având in vedere : 

- Referatul de aprobare  inregistrat sub numarul  6036 din  22.06 .2022, 

întocmit de către domnul Paraschiv Daniel Florin-primarul comunei Frâncesti  
privind necesitatea aprobarii proiectului  privind  eliberarea amplasamentului  

prin  amenajarea unui taluz in vederea  realizarii  investitiei ,, Construire Complex 

Sportiv  in sat Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,,  prin indepartarea  

unui volum de pamant de circa 5000 m.c.; 

  - raportul  nr. 6035 din   22.06. 2022, intocmit de catre Compartimentul din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărbătesti, privind  eliberarea 

amplasamentului  prin  amenajarea unui taluz in vederea  realizarii  investitiei ,, 

Construire Complex Sportiv  in sat Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,,  

prin indepartarea  unui volum de pamant de circa 5000 m.c. ; 

       -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  ____/2022; 

      -Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  

___/2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul _____/ 

.2022;  



      - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul __  / 2022; 

       Văzând ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a 

proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, proces verbal afisare nr. 6038/ 22.06.2022; 

            Tinand cont de : 

  - prevederile HCL nr. 10 din 31  ianuarie 2020  cu privire la predarea  catre 

Ministerul Dezvoltarii  Regionale si Administratiei  Publice prin Compania d 

Natională de investitii C.N.I. S. A., pe bază de protocol  a amplasamentului teren, 

in satul Francesti, comuna Frâncesti, judetul Valcea si asigurarea conditiilor in 

vederea executarii obiectivului de investitii,, Construire Complex sportiv in  sat 

Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea, teren afferent in suprafata de 9945 

m.p. identificat potrivit Cartii funciare nr. 36546, nr. Topo  36546, nr. cadastral 

36546, liber de orice sarcini, in vederea realizarii de catre CNI-SA  a obiectivului 

de investitii,,Construire Complex sportive in sat Francesti, comuna Frâncesti, 

judetul Vâlcea,, 

  -Adresa  nr. 1661 din 15.06.2022,formulată de catre SC Grup Primacons SRL, cu 

sediul in Slatina catre Compania natională de Investitii, prin care solicita eliberarea 

viitorului amplasament  al lucrarii, care in present este grevat de existent unui 

volum de pamant extimat la 4-5000 mc. 

- Adresa nr.  33095 din 22.06. 2022 transmisa de catre  Compania natională  

de Investitii, prin care se solicita de urgenta  eliberarea amplasamentului in vederea 

demararii lucrarii la obiectivul de investitii,, Construire Complex  sportive in  sat 

Frâncesti, comuna Francesti 

-art. 129, alin.(2), lit.b) si c) și  alin. 7 lit. f),  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ;  

- art.44, alin. (1)  si art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

   - prevederile art. 907/ 2016 privind  etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiilor aferente obiectivelor / proiectelor de investitii  finantate din 

fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare ; 

                   În temeiul art.139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a ),  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările  ulterioare, Consiliul local al 

comunei Frâncesti,  cu un număr de __ voturi ”pentru”, adoptă următoarea, 
 

 HOTARARE 

 

 Art.1.- Se aprobă  eliberarea amplasamentului  prin  amenajarea unui taluz in 

vederea  realizarii  investitiei ,, Construire Complex Sportiv  in sat Frâncesti, 

comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,,  prin indepartarea  unui volum de pamant de 

circa 5000 m.c. 

     Art.2 – Primarul comunei Frâncesti, prin compartimentele de specialitate, va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

     Art.3 – Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul 

institutiei si pe pagina  primariafrancesti-valcea.ro,  si se comunica : 



- Primarului comunei Frâncesti, judetul Valcea 

- Institutiei Prefectului – Judetul Vâlcea in vederea exercitarii controlului 

pentru legalitate. 

 

 

 

                                                                        Frâncesti : 22.06.2022 

 

 

     INITIATOR PROIECT,                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

       PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT 

PARASCHIV DANIEL FLORIN                     ELENA GABRIELA LAZĂR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

     JUDETUL VALCEA 

NR.  6036  din 22.06. 2022 

 

 

  REFERAT DE APROBARE 

 

          Asupra proiectului de  hotarare privind  eliberarea amplasamentului  prin  

amenajarea unui taluz in vederea  realizarii  investitiei ,, Construire Complex 

Sportiv  in sat Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,,  prin indepartarea  

unui volum de pamant de circa 5000 m.c. 

 

       Avand in vedere Raportul compartimentului de specialitatre din cadrul 

primariei Frâncesti, prin care se propune initierea  de urgenta a unui proiect de 

hotarare cu 

privire la eliberarea amplasamentului  prin  amenajarea unui taluz in vederea  

realizarii  investitiei ,, Construire Complex Sportiv  in sat Frâncesti, comuna 

Frâncesti, judetul Vâlcea,,  prin indepartarea  unui volum de pamant de circa 5000 

m.c. 

   Tinand cont de prevederile : 

-  HCL nr. 10 din 31  ianuarie 2020  cu privire la predarea  catre 

Ministerul Dezvoltarii  Regionale si Administratiei  Publice prin Compania d 

Natională de investitii C.N.I. S. A., pe bază de protocol  a amplasamentului teren, 

in satul Francesti, comuna Frâncesti, judetul Valcea si asigurarea conditiilor in 

vederea executarii obiectivului de investitii,, Construire Complex sportiv in  sat 

Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea, teren afferent in suprafata de 9945 

m.p. identificat potrivit Cartii funciare nr. 36546, nr. Topo  36546, nr. cadastral 

36546, liber de orice sarcini, in vederea realizarii de catre CNI-SA  a obiectivului 

de investitii,,Construire Complex sportive in sat Francesti, comuna Frâncesti, 

judetul Vâlcea,, 

  -Adresa  nr. 1661 din 15.06.2022,formulată de catre SC Grup Primacons SRL, cu 

sediul in Slatina catre Compania natională de Investitii, prin care solicita eliberarea 

viitorului amplasament  al lucrarii, care in present este grevat de existent unui 

volum de pamant extimat la 4-5000 mc. 

- Adresa nr.  33095 din 22.06. 2022 transmisa de catre  Compania natională  

de Investitii, prin care se solicita de urgenta  eliberarea amplasamentului in vederea 

demararii lucrarii la obiectivul de investitii,, Construire Complex  sportive in  sat 

Frâncesti, comuna Francesti 

    In conformitate   cu prevederile art. 129, alin.(2), lit.b) si c) și  alin. 7 lit. f),  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile 

ulterioare , proiectul de hotarare este de competenta Consiliului loca, fapt pentru 

care solicita analizarea si avizarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

 

PRIMAR, 

PARASCHIV DANIEL FLORIN 



 

 

 
PRIMĂRIA COMUNEI FRANCESTI 

 

=FRANCESTI  == 

Tel:0250/762601; Fax: 0250/762755  e-mail:francestiprimaria@yahoo.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr.            din                              
 

 

 

REFERAT 
 

 

 

                  Prin adresa nr. 33045/22.06.2022, Compania Nationala de Investitii, informeaza 

institutia noastra cu privire la eliberarea viitorului amplasament al obiectivului de investitii  
“CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV IN SAT FRANCESTI, COMUNA FRANCESTI, 

JUDETUL VALCEA”, care in prezent este grevat de existenta unui volum de pamant, estimat la 

o cantitate de 4-5 mii mc material depozitat. 

                  Precizez ca la obiectivul de investitii  “CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV IN SAT 

FRANCESTI, COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA”, lucrarile se vor realiza in baza 

contractului de executie nr. 1032/25.11.2021. 

                    Avand in vedere cele precizate mai sus, se impune incepere demersurilor necesare pentru 
eliberarea amplasamentului  in vederea demararii lucrarilor la obiectivul de investitii “CONSTRUIRE 

COMPLEX SPORTIV IN SAT FRANCESTI, COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA”. 
                     

 

 

 

 

 

Compartimentul Urbanism, 

cu delegare de atributii 

MIRCEA Claudia 
 


	Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea întrunit în şedinţă ordinară,  în data de 30.06.2022, la care participă un numar de ___ consilieri din totalul de 15  în funcţie;

