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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului tehnic si a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției “EXTINDERE REȚEA
ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA FRÂNCESTI,JUDETUL
VÂLCEA“
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 5323 din 31.05 .2022,
Intocmit de către domnul Paraschiv Daniel Florin-primarul comunei Frâncesti
privind necesitatea aprobarii Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic si a
indicatorilor tehnico - economici ai investiției“ Extindere retea alimentare cu
apa in Comuna Frâncesti, Judetul Vâlcea;
- raportul nr. 5322 din 31.05. 2022, intocmit de catre Compartimentul din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Frâncesti, privind aprobarea
Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico - economici ai
investiției “ Extindere retea alimentare cu apa in Comuna Frâncesti, Judetul
Vâlcea “ ;
-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. 5411/ 03.06.2022;
Având în vedere:
- prevederile HCL nr. 72 Cu prlvlre la modificarea HCL nr.57 din 23.09.2021
pentru aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei unor servicii de
proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere rețea alimentare cu apa
si infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna Frâncesti, judetul
VAlcea "( Art. 2^1 se aprobă achizitia unor servicii de proiectare ( SF ),
documentatii, avize, studiu geotehnic, ridicări topografice si expertize pentru
obiectivul de investitii ,,Extindere retea alimentare cu apă in comuna Frâncești,
judetul Vâlcea);
- art.44, alin. (1) si art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
-art. 129, alin.(2), lit.b) si c) și alin.4, lit.e), alin.6 lit.c) alin. 7 lit. m), alin. 14 ) art.
136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
- 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. alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a ), din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare, Consiliul local al
comunei Ftrâncesti, cu un număr de __ voturi ”pentru”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se aprobă Studiul de Fezabilitate si Proiectul Tehnic pentru
investitia“ EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA
FRÂNCESTI,JUDETUL VÂLCEA“ intocmit de catre SC RIONVIL S.R.L.
conform anexei nr. 1 care face parte intagranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investiției “ “EXTINDERE
REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA FRÂNCESTI,JUDETUL
VÂLCEA“”, conform Devizulului general , după cum urmează:
1. Valoarea totală – 397.445,25 lei cu TVA din care
C+M – 327.749,48 lei cu TVA
2. Lungimea totală a retelei – 1172,00 m m.l.
3. Retele de conducte cu conducte din polietilena – diametre exterioare de 110 mm
4. Situatia juridica a terenului – domeniu public
ART.3 - Primarul comunei Frâncesti va urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri;
în vederea exercitării controlului de legalitate.

ART.4 – Prezenta hotărâre se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul
institutiei si pe pagina primariafrancesti-valcea.ro, si se comunică:
- Primarului Comunei Frâncesti, judetul Vâlcea;
-Instituţiei Prefectului – Județul Vâlcea. în vederea exercitării controlului de
legalitate

Frâncesti : 03.06.2022

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR
PARASCHIV DANIEL FLORIN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general uat
Lazar Gabriela

PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 5323 din 31.05. 2022

REFERAT DE APROBARE
Privind : aprobarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului tehnic si a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției “EXTINDERE REȚEA
ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA FRÂNCESTI,JUDETUL
VÂLCEA“

Avand in vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul
primariei Frâncesti, prin care se aduce la cunostiinta prezentarea documentatiei
necesare aprobarii Studiului de Fezabilitate, Proiectului tehnic si a indicatorilor
tehnico-economici ai investiției “EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU
APĂ
ÎN COMUNA
FRÂNCESTI,JUDETUL VÂLCEA“, documentatie
intocmita de catre SC RIONVIL S.R.L
din care rezulta ca :
1. Valoarea totală – 397.445,25 lei cu TVA din care
C+M – 327.749,48 lei cu TVA
2. Lungimea totală a retelei – 1172,00 m m.l.
3. Retele de conducte cu conducte din polietilena – diametre exterioare de 110 mm
4. Situatia juridica a terenului – domeniu public
Tinand cont de prevederile :
-HCL nr. 72 - cu prlvlre la modificarea HCL nr.57
din 23.09.2021 pentru aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei unor
servicii de proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere rețea
alimentare cu apa si infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna
Frâncesti, judetul VAlcea "( Art. 2^1 se aprobă achizitia unor servicii de proiectare
( SF ), documentatii, avize, studiu geotehnic, ridicări topografice si expertize
pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea alimentare cu apă in comuna
Frâncești, judetul Vâlcea);
-art. 129, alin.(2), lit.b) si c) și alin.4, lit.e), alin.6 lit.c) alin. 7 lit. m), alin. 14 )
art. 136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , proiectul de
hotarare este de competenta Consiliului local, Fapt pentru care propun analizarea si
avizarea proiectului in forma prezentată.
PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 5323 din 31.05. 2022

Referat compartiment de specialitate
Cu privire la : aprobarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului tehnic si a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției “EXTINDERE REȚEA
ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA FRÂNCESTI,JUDETUL
VÂLCEA“
Subsemnata Mircea Claudia- inspector in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Frâncesti, cu delegare de atributii pe urbanism, avand in
vedere documentatia depusa de catre SC RIONVIL S.R.L ( Studiu de fezabilitate
si proiect tehnic ) privind investitia Extindere retea de alimentare apa in comuna
Frâncesti, judetul Vâlcea din care rezultă:
1. Valoarea totală – 397.445,25 lei cu TVA din care
C+M – 327.749,48 lei cu TVA
2. Lungimea totală a retelei – 1172,00 m m.l.
3. Retele de conducte cu conducte din polietilena – diametre exterioare de 110 mm
4. Situatia juridica a terenului – domeniu public
Tinand cont de prevederile HCL nr. 72 - cu prlvlre la modificarea HCL nr.57
din 23.09.2021 pentru aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei unor
servicii de proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere rețea
alimentare cu apa si infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna
Frâncesti, judetul VAlcea "( Art. 2^1 se aprobă achizitia unor servicii de proiectare
( SF ), documentatii, avize, studiu geotehnic, ridicări topografice si expertize
pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea alimentare cu apă in comuna
Frâncești, judetul Vâlcea);
Fata de cele prezentate vă propun initierea unui proiect de hotarare in acest
sens.

Intocmit,
Inspector , Mircea Claudia

