
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL FRANCESTI

JUDETUL VALCEA

HOTIRAREA NR.64
Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenli investiliei "
pentru proteclie la obiectivul de investilii Construire salS de sport gcolar5 in comuna

FrAncesti, judetul VSlcea"

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedintS extraordinari publicE la data de

05.10.2021 la care participd un numlr de 15 consilieri din totalul de 15 in functie, gedintS condusd de

domnul consilier Budihoi Sorin Mihai,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 10024 din 04.10.2021, cu privire la initierea proiectului de hotl16re;
- Referatul viceprimarului localit5tii nr. 996210t.L0.2021 ;

- Raportul de specialitate nr. t0028104.t0.202I ;

-JinAnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit6tii proiectului de hot516re, intocmit
de citre secretarul localit5tii, nr. 10030/ 04.70.202L;

Av6nd in vedere
- HCL nr.43 din 23.08.2021 privind construirea zidului de sprijin pentru protectie la obiectivul de

investitii Construire salS de sport gcolarE in comuna Fr6ncesti, sat Fr6ncegti, judetul VAlcea ;
- Avizul comisiei pentru inv5tEm6nt, culte, sEnState, cultura, protectie sociala, activitati spottive

si de agrement nr. 64 din 05.10.2021 ;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agrlcultura, gospodarie comunala,

servicii si comert nr. 64 din 05.10.2021 ;
- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apErarea ordinii publice si linistii

publice, a drepturilor cetatenilor nr.64 din 05.I0.2021 i
- Anuntul nr, 10025/04.10.2027 aducerea la cunostint5 public5 a proiectului de hot5r6re;
- Procesul verbal nr. 10026 din 04.10.2027 ;

in conformitate cu art. t29 alin. 2lit b) si alin. 4lit d) din OUG nr.57120t9 privind Codul

administrativ, cu modificlrile si completSrile ulterioare ;

^ art.7 din Hot5r6rea Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare si continutul * cadru al

documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii flnantate din

fonduri publice, cu modificSrile ulterioare
- Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Legea nr.52l2OO3 privind transparenta decizionalS, cu modific5rile si completSrile ulterioare.

tn temeiul art. 139 alin. (3) lit a) si art,196 alin.(l) lit,a) din OUG nr. 571 20L9 privind Codul

administrativ, cu modificSrile si completbrile ulterioare, cu un numSr de 15 voturi "pentru", 0 voturi

,,ablineri" si 0 voturi ,,impotriv5" a fost adoptatS urmEtoarea :

HOTARARE

Art. 1- Se aprob5 indicatorii tehnico - economici prevdzuti in anexa 1 pentru obiectivul de

investitii "Construire zid de sprijin pentru protectie la obiectivul de investitii Construire sali de sport
scolarl in comuna Fr6ncegti, sat Fr6ncesti, judetul V6lcea", dupS cum urmeazS:

- valoarea totalS a investiliei (fara TVA) = 528.935,45 LEI

- din care C+M ( fSrE TVA = 439.75L,05 LEI

Art.2 Se imputerniceste primarul Comunei Fr6ncegti sE semneze contractul, precum 9i

documentele aferente.

Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot516ri se insarcineazd primarul comunei

FrSncesti,



Aft. 4 Se imputernicegte secretarul localitSlii sd comunice prezenta hotSr6re Institutiei
Prefectului - judetul V6lcea, Primarului si afisare pentru aducere la cunogtinl} public}. --;.-

Pregedinte de gedint5, Contrasemneazd,
Budihoi

Nr. 64 din 05.10.2021
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea
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Anexa nr. 1 la HCL 64 din 05.10.2O2L

Aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenti investitiei "Construire zid de sprijin

pentru protectie la obiectivul de investitii Construire sal5 de sport gcolar5 in comuna

Fr6ncesti, sat Fr6ncesti, judelul V6lcea"

In cadrul devizului general, indicatori tehnico -economici aferenti obiectivului de

investitii "Construire zid de sprijin pentru protectie la obiectivul de investitii Construire salS

de sport scolarS in comuna Fr6ncesti, sat Fr6ncestl, judetul VSlcea"

1) Valoarea totala a obiectivului de investitii este, dup5 cum urmeazS:

- Valoarea totalS a investitiei ( inclusiv TVA) = 628'514'11 LEI

din care c+M ( inclusiv TVA) = 523'303'75 LEI

- Valoarea totalS a investitiei ( firS ryA) = 528'935'45 LEI

din care C+M ( f5r5 TVA) = 439.75L,05 LEI

2) Esalonarea investitiei : durata de realizare a obiectivulul 12 luni;

Finantarea cheltuielilor se va asigura din bugetul local si din alte surse legal constituite,

Pregedinte de gedin[5, ContrasemneazS,

Budihoi

Nr. 64 din 05.10.2O2L
Comuna Fr6ncegti, judegul VAlcea
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