
ROMANIA
CONSILiU L LOCAL FRANCE9TI

JUDFT'UL VALCEA

HorAnAnEA NR. 73
Cu privire la modificarea Programului anual de Investi[ii pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedint5 ordinarE publicE la data de 29.10.2021 la

care particip5 un numSr de 14 consilieri din totalul de t4 in functie, SedintS condusS de domnul
consilier Budihoi Sorin Mihai,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referat de aprobare nr. 101561 07.10.2021 a primarului comunei Fr6ncegti cu privire la

initierea proiectului de hotdrAre;
-Referatul nr. 10155 din 07,L0.2027 intocmit de viceprimarul localit5tii;
- Rapoftul de specialitate nr. 10403/19.10.2021 ;
-JinSnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitStii proiectului de hotSrAre, intocmit

de cStre secretarul localitS[ii, nr. 10603/ 19.70.2021;
- Av6nd in vedere HCL nr. 23 din 79.04.2021privind aprobarea Programului anual de investifii,

completat si modiflcat prin HCL nr. 56 din 23.09.2021,
- Avizul comisiei pentru invS!5m6nt, culte, sEnbtate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 73 din 22.10.2021 ;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
servicii si comert nr.73 din 22.10.202t ;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apSrarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr.73 din 22.10.202L ;

- Anunlul nr. 10195/08.10,2021 privlnd aducerea la cunostint5 publicE a proiectului de hot516re;
- Procesul verbal de afisaj nr. 10196/08.10.2021 ;

in conformitate cu art. !29 alin. 2lit b) si d) si alin.4lit d) din OUG nr.5712079 privind Codul

administrativ, cu modific5rile si completSrile ulterioare , art. 38 - art. 39 din Legea nr. 500i2002
privind finantele publice, cu modiflcdrile si complet5rile ulterioare, arl. 42 din Legea nr. 27312006
privind finantele publice locale, cu modificErile si complet5rile ulterioare,Legea nr. 5212003 privind

transparenta decizionalS.
In temeiul art. 139 alln. (3) lit a) si art.196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 571 20t9 privind Codul

administrativ, cu modificSrile si completSrile ulterioare, cu un numEr de 14 voturi "pentru", 0 voturi

,,ablineri" si 0 voturi ,,impotriv5" a fost adoptatd urmStoarea :

HOTARARE

Art. 1 Se modificS Programul anual de investitii pentru anul 2021 la obiectivul ce a fost
inregistrat sub denumirea de,, Extindere retea alimentare cu apE si infiintare relea canalizare 9i stalie
epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea " cu urmStoarea titulaturd pentru obiectivele
de investitii

- ,,Extindere relea alimentare cu apd in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea".
- ,, infiintare relea de canalizare si stalie de epurare ape uzate in comuna Fr6ncegti, judelul

V6lcea".
Art. 2- Prezenta hotSr6re se comunicS, prin grija secretarului general, Institutiei Prefectului

Judetul VAlcea, primarului comunei FrAncesti, si se aduce la cunostint5 public5 prin afigare la sediul
consiliului local si pe site-ul institutie,

Pregedinte de gedinti, Contrasemneazd,

Comuna Frincegti, judetul V6lcea

Jr. D
Budihoi
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