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Cu privire la aprobarea obiectivului de investitii " ApErEri de Malin satul Mbniilesti,'c5tun-Mogtenil
comuna Fr6ncesti, judetul Vdlcea"

Consiliul local al comunei FrAncesti intrunit in gedin!5 extraordinarS publicb la data de

05.10.2021 la care participE un numEr de 15 consilieri din totalul de 15 in funclie, gedint5 condusS de

domnul consilier Budihoi Sorin Mihai,

IUAruO IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr.9946 din 01.10.2021 gi proiectul de hotS16re initiatde c5tre primar;

- Referatul nr.994610L'L0.2021intocmit de viceprimar ;

- Raportul de specialitate nr. 10027104.I0'202L;
-1in6nO seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hotb16re, intocmit

de citre secretarul localitS[ii, nr. 10029/ 04'L0'2021;
AvSnd in vedere
- HCL nr.61 din 05.10.2021 privind Rectificarea bugetului local al comunei Fr6ncegti, pentru anul

ZOZL;
- Avizul comisiei pentru inv5tSm6nt,

si de agrement nr. 63 din 05.10,2021 ;

- Avizul comisiei pentru programe/

finante, administrarea domeniului public

servicii si comert nr. 63 din 05'10'2021 ;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apirarea ordinii publice si linistii

publice, a drepturilor cetatenilor nr. 63 din 05.10.2021 ;

Anuntui nr. 10022/04.70.202t aducerea la cunostint5 publicb a proiectului de hotir6re;
- Procesul verbal nr. 10023 din 04'10'2021 ;

ln .onrorritate cu art. 129 alin. 2 tit b) ;i alin. 4lit d) din oUG nr.5712079 privind Codul

administrativ, cu modificSrile si completSrile ulterioare , art. 1 din HG nr. 99212021 privind alocarea

unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prev5zut in bugetul de stat pe anul

2021, pentru unele unititi administrativ - teritoriale afectate de calamitSli naturale, art. 7 din

Hotb16rea Guvernului nr. gO712076 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 finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

- lelea Szl2OfB privind transparenla decizionalS, cu modific5rile si completbrile ulterioare;

in temeiul art. 139 alin. (3) tit a) 9i art.196 alin.(1) lit.a) din oUG nr. 571 2019 privind codul

administrativ, cu modificSrile 9i'completSrile ulterioare, cu un numbr de 15 voturi "pentru", 0 voturi

,,abtineri" si 0 voturi ,,impotriv5" a fost adoptatS urmStoarea :

HOTARARE

Art.l Se aprob5 obiectivul de investitii " Ap5rdri de Mal in satul M5n5ilesti, c5tun Mogteni,

comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea."

Art.2 Se aprob5 Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii " ApSrEri de Mal in satul

MSndilesti, cStun Mosteni, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea'"

Art.3 Se aprobl achizitia unor servicii de proiectare ( SF +PT ), documentalii avize 9^i studii

pentru obiectivui de investi!ii " ApErEri de Mal in satul MbnSilesti, c5tun Mogteni, comuna FrAncegti,

judetul V6lcea ".

Art. 4 Se mandateazi primarul pentru semnarea contractului de achizifie, contractului de lucrdri

si a documentelor tehnice.

culte, s5n5tate, cultura, protectie sociala, activitati spottive

dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -
si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,



Art' 5 Primarul va duce la indeplinire prezenta hotd16re, iar secretarul localit5lii o vacomunica la: Institutia Prefectului judetul Valcea, prlmarului si afigare la sediul primdriei pentruaducere la cunogtinld public5,

ContrasemneazS,
Secretar general,

v

Nr. 63 din 05.10.2021
Comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea

v

Pregedinte de gedingd,


