
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL NNNruCTSTI

JUDETUL VALCEA
norAnAnEA NR.86

Cu privire la aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
rezultati dupd finalizarea procedurilor de achizitie publicS pentru obiectivul de
investitii ApSrEri de Mal in satul MEnSilesti, cdtun Mosteni, comuna FrAncegti,

judetul VSlcea

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedint5 ordinarS publicd la data de 15.72.2021 la
care participS un numbr de 15 consilieri din totalul de 15 in functie, gedintd condusd de domnul
consilier CioboatS Dumitru - Flavius,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 12821 din 13.L2.202I, cu privire la inilierea proiectului de hot516re;

- Referatul viceprimarului localitdtii nr. 728201L3.L2.2021 ;
- Devizul general al obiectivului de investitii ApErSri de Mal in satul M5n5ilesti, c5tun

Mosteni, comuna FrAncesti, judelul V6lcea
- Rapoftul de specialitate nr. 12889174.12.2A2I ;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSfii proiectului de hot516re, intocmit

de cltre secretarul localitEtii, nr. 12890/ 74.72.202L;
AvSnd in vedere
- HCL nr. 37 din 30.07,2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

de investitii ApSrSri de Mal in satul MinSilesti, cltun Mogteni, comuna FrAncegti, judelul VAlcea
- HCL nr,63 din 05.10.2021 privind aprobarea obiectivului de investitii " Apbr5ri de Mal in

satul MEndilegti, c5tun Mosteni, comuna Fr6ncegti, judelul VSlcea";
- Avizul comisiei pentru inv5t5m6nt, culte, sEnState, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 86 din 15.I2.202t;
- 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. 86 din 15.12.2027 ;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apErarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr, 86 din 15.I2.202t ;

- Anuntul nr. 72822173.12.202L aducerea la cunostinti publicd a proiectului de hot5r6re si
intentia de suplimentare a ordlnii de zi )

- Procesul verbal nr, 12BBB din 74.12.2021 ;
in conformitate cu art. 129 alin. 2 lit b) si alin, 4 lit d) din OUG nr. 57120L9 privind Codul

administrativ, cu modific5rile si complet5rile ulterioare, art. l din HG nr.99212021 privind alocarea
unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevdzut in bugetul de stat pe anul
2021, pentru unele unitSti administrativ - teritoriale afectate de calamitSli naturale, art. 10 alin,4lit
c) din HotSrSrea Guvernului nr.90712016 prlvind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificdrile ulterioare
- Legea nr,27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea 5212003 privind transparenta decizionalS, cu modificbrile si completSrile ulterioare;

in temeiul art" 139 alin. (3) lit a) si art.196 alin.(1) lit,a) din OUG nr. 571 Z:}tg privind Codul
administrativ, cu modificErile si complet5rile ulterioare, cu un numSr de 15 voturi "pentru", 0 voturi
,,abtineri" si 0 voturi ,,impotriv5" a fost adoptati urmitoarea :

HoTARARE

Art. 1- Se aprobd devlzului general 9i indicatorii tehnico-economici rezultali dupS finalizarea
procedurilor de achizitie publicS pentru obiectivul de investitii ,,Ap5r5ri de Mal ln satul M5n6ilesti,
c5tun Mogteni, comuna FrSncegti, judetul V6lcea ", conform Anexa nr.1 la prezenta, dup5 cum
urmeazS:



- valoarea totalS a investitiei (inclusiv TVA) = 563.225,52 LEI
- din care C+M (inclusiv WA) = 517.650,00 LEI

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot5r6ri se insarcineaz5 primarul comunei
Fr6ncesti pentru semnarea contractelor , precum 9i a documentaililor.

Art. 3 Se imputernicegte secretarul localit5lii sd comunice prezenta hotb16re Institutiei
Prefectului - judetul V6lcea, Primarului si afisare pentru aducere la cunostin!5 publicS.

ContrasemneazS,
Secretar

Jr. DutpitrTfcu
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Nr. 86 din 15.12.2O2L
Comuna Frincegti, judetul Vilcea
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Anexa nr. 1 !a HCL 86 din 15.12.2O2L

Indicatorii tehnico - economici Ia obiectivul de investilii
<<aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
rezultati dupE finalizarea procedurilor de achizitie publicS pentru

obiectivul de investitii ApErEri de Mal in satul MSnEilesti, c5tun Mogteni,

comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea"

Obiectiv situat in comuna Fr6ncesti, satul MEnbilegti, c5tun Mosteni, judelul V6lcea.

Investitia pentru ap5r5ri de mal este de interes local.

Suprafata de teren afectat5 in amonte mal drept pod cca 100 ml 9i aval pod cca 50 ml

lungime.
Suprafata de teren amonte pod mal st6ng de cca 30 ml lungime,

Valoarea totalS deviz :

- valoarea totalS a investiliei (inclusiv TVA) = 563.225,52 LEI

- din care C+M (inclusiv ryA) = 517.650,00 LEI

Valoare f5rd TVA

- valoarea totalS a investitiei (exclusiv TVA) = 474.O62t75 LEI
- din care C+M (exclusiv TVA) = 435.000,00 LEI

Surse de finantare : Bugetul local si alte surse

Pregedinte de 9edingd,
CIOBOATA - Flavius

ContrasemneazS,
Secretar general,

Jr. DyqltTgscu {aria
/ '// )-

w- ,rti?('((/;7)-i \;ri1 )ililI tul:I /;:l
,...', ';'',

'.1 1 ' r'-

Nr.86 din 15.12.2O2L
Comuna FrAncegti, judegul V6lcea




