
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL FRANCESTI

JUDETUL VALCEA ,

norAnAnEA NR. 34
Cu privire la: aprobarea intocmirii documentaliei pentru modernizare drumuri
de tarla si achizitia unui serviciu de consultanlE pentru m5sura 4.3

Drumuri agricole prin PNDR

Consiliul local al comunei Fr6ncegti intrunit in gedint5 ordinar5 publicH la data de

30.06.2021 la care particip5 un num5r de 15 consilieri din totalul de 15 in functie, gedinfE

condusH de domnul consilier Boncea Alexandru Alin,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr, 5823 din 11.06.2021, prin care se propune aprobarea

intocmirii documentaliei pentru modernizare drumuri de tarla 9i achizitia unui serviciu de

consultanlH pentru m5sura 4.3 - Drumuri agricole prin PNDR ;
- Referatul viceprimarului nr, 5790 din t0.06.2021;
- Raportul de specialitate nr. 58291 tL.06,2021 ;
- linfind seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdlii proiectului de hot6rdre,

Tntocmit de c5tre secretarul localit5tii nr. 5864 din L4'06.2021;
- Avizul comisiei pentru invS!5m6nt, culte, s5n5tate, cultura, protectie sociala, activitati

sportive si de agrement nr. 34 din 23.06.2021 i
- 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.34 din 23.06.202t ;
- Avizul comisiei pentru administratie public6 local6, juridicS, ap5rarea ordinii publice si

linistii publice, a drepturilor cetatenilor nr. 34 din 23.06.202t;
- Anunlul nr, 58241L1.06.2021 privind aducerea la cunogtint5 publici a proiectului de

hotdrOre;
- Procesul verbal de afigaj nr. 5825/1L.06.2021 ;

tn conformitate cu art. 129 alin. 2 lit b) gi d), alin. 4 lit d) 9i alin. 14 din OUG nr.

57l21l9 privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet6rile ulterioare;
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare
-prevederile HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata
-Legea nr. 24|2OOO privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
-Legea 52l2OO3 privind transparenla decizionalS, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare;

tn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) 9i art.196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 571 20L9
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un num6r de 15

voturi "pentru", 0 vOturi ,,ab!ineri" 9i 0 vOturi ,jmpotrivH" a fOSt adOptat5 Urm5toarea:

HOTARARE

Art,l. - Se aprob5 intocmirea documentaliei tehnice pentru modernizare drumuri de

tarla in comuna FrSncesti, judelul V6lcea.

Aft.2.- Se aprob5 achizitia unui serviciu de consultan!5 pentru m5sura 4.3 - Drumuri

agricole prin PNDR;
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Aft.3. - Primarul comunei Fr6ncegti va aduce la indeplinire prezenta hotirfire, iar
secretarul localitStii va asigura comunicarea acesteia Instituliei Prefectului Judelului V6icea,
primarului 5i aducerea la cunogtin!5 public5 prin afigare la sediul Consiliului Local .

Nr. 34 din 30.06.2O2L
Comuna Fr6ncegti, judegul V6lcea

Contrasemneazi,
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