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Consiliul local al comunei FrAncegti intrunit in gedint6 ordinarE publici la data de 29.10,2021 la

care particip5 un num5r de 14 consilieri din totalul de 14 in functie, Sedint5 condus5 de domnul
consilier Budihoi Sorin Mihai,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 10822 din 22,10.2021 prin care se propune aprobarea depunerii

cererii de flnanlare 9i a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul,, Infiinlare relea de canalizare 9i

statie de epurare ape uzate in comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea",
- Referatul viceprimarului nr. 10808 din 22.10.2021;
- Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei , nr. Lt2793 din 22.09.202L

referitor la Programul Nalional de Investilii ,,Anghel Saligny"
- HCL 72din29.L0.202t privind modificarea HCL nr.57 din 23.09.2021pentru aprobarea temei

de proiectare gi aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investilii ,,

Extindere relea alimentare cu ap5 9i infiinlare relea canalizare 9i statie epurare ape uzate in comuna
FrAncegti, judetul V6lcea ".
aprobarea Programului anual de investitii pentru anul 2021

- HCL 73 din 29.L0.202t privind modificarea Programului anual de investitii pentru anul 2021
- Raportul de specialitate nr. L0850122.L0.202L ;
-lin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit6tii proiectului de hotir6re, intocmit de

cdtre secretarul localitdtii, nr. 10851/ 22.L0.202L;
- Avizul comisiei pentru invS!5m6nt, culte, sdndtate, cultura, protectie sociala, activitati spottive

si de agrement nr. 74 din 22.L0.2021 ;
- 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.74 din 22.L0.2021 ;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apSrarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr.74 din 22.t0.202L ;

- Anuntul nr. L0823122.10.202L privind aducerea la cunogtint5 public5 a proiectului de hotir6re;
- Procesul verbal de afl9aj nr. L0849122.L0.202L ;

in conformitate cu art. 129 alin, 2 lit b 9i d), alin. 4 lit d) 9i alin. 14 din OUG nr. 57l2Ot9
privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare; aft. 4 alin. 1 lit a) - d) din OUG

nr. 9512027 pentru aprobarea Programului National de lnvestitii "Anghel Saligny", Ordinul nr.
185112021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.9512021 pentru aprobarea Programului National de
lnvestitii "Anghel Saligny", art. 44 si 45 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare; HG nr.90712016 privind etapele de elaborare 9i conlinutul
cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investilii finanlate
din fonduri publice, cu modiflcSrile si complet5rile ulterioare; Legea 5212003 privind transparenta
decizionalS, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

In temeiul aft. 139 alin. (3) lit a) 9i art.196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 571 20L9 privind Codul
administrativ, cu modific5rile 9i completErile ulterioare, cu un numdr de 14 voturi "pentru", 0 voturi
,,ablineri" si 0 voturi ,jmpotrivS" a fost adoptat5 urm5toarea :

HOTARARE
Aft. 1- Se aprob5 depunerea cererii de finantare intocmitd conform prevederilor prevezute in

Anexa nr. 1 la Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta a

ROMANIA
coNSrLruL LocAL rnArucegrr

JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.74
Cu privire la aprobarea cererii de finanlare 9i a devizului general

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Admitts.th
a proiectului privind obiectivul ,, tnflinlare relea de canalizare 9i stalie de epurare



Guvernului Romaniei..nr. 9pl202L pentru aprobarea Programului National de Investitii ,.Anghel
Saligny", pentru investitia: ,, infiinlare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in com"una
Francegti, judelul V6lcea" pentru care se solicit6 flnanlarea'inbaaa progiamului National de Investitii
"Anghel Saligny".

- Aft.2 - Se aprobE Devizul General estimativ, anexa la prezenta Hotarare de consiliu, intocmit
conform Anexei nr.2.1la Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a OrOonantei de Urgenta
a Guvernului Romaniei nr. 9512021 pentru aprobarea' Programului National de Investitii ,'Aighei
Saligny".

Att. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot5r6ri se imputernicegte primarul comunei
FrAncegti, iar secretarul localitSlii care o va comunica la: Institutia prefectului - judelul V6lcea,
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei , primarului 9i aducere la cunostint5 publicj
prin afi9are.

Contrasemneazi,

v

Nr.74 din 29.10.2O2t
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea

v

Pregedinte de
Budihoi Sorin



Anexa nr. 1la HCL74 din 29.10.2O2L

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici din devizului general estimativ intocmit conform

Anexei nr. 2.1 la Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta

a Guvernului Romaniei nr. 9512021 pentru aprobarea Programului National de Investitii

"Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii ,, tnfiintare relea de canalizare si statie de

epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea" "

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

investitii sunt, dupS cum urmeazS:

- valoarea totalS a investitiei (inclusiv TVA) = 78.130.197,68 LEi

- din care C+M ( Inclusiv TVA ) = 57.505.983,25 LEI

Total general ( cu TVA ) 78.130.197,68 LEI

din care - Bugetul de stat = 76.193.258,38 LEI

- Bugetul local = 1,936.939,30 LEI

Durata de realizarea a investitiei 36 luni

Lungime totalS colectoare de canalizare gravitationale 55,863 ml

Lungime totalS conducte racord 8.855 ml

Lungime totalS conducte de refulare 5.964 ml

Num5r cEmine vizitare /rupere pantb 1697 buc

Num5r cSmine racord l77l buc
Statii pompare ape uzate 9 buc

Finantarea cheltuielilor ( acestea fiind neeligibile ) in cadrul obiectivului de investitii

"lnfiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Fr6ncegti, judelul

V6lcea" se va asigura din bugetul local si din alte surse legal constituite.

Pregedinte de gedintS, ContrasemneazS,
Secretar general,

Nr.74 din 29.10.2O2L
Comuna Fr6ncegti, judegul V6lcea




