
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL FRANCESTI

JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. 56
Cu privire /a: completarea 9i modiflcarea Programului anual de investilii pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Frdncesti intrunit in gedint5 ordinarE public5 la data de 23.09.2021 la
care particip5 un num5r de 15 consilieri din totalul de 15 in funclie, gedin!5 condus5 de domnul
consilier Budihoi Sorin Mihai,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 8616 I 02.09.2021 gi proiectul de hotdrire initiat de c5tre primar;
- Referatul viceprimarului nr. 8349 I 25,08.202L;
- HCL 231t9.04.2021 privind aprobarea Programului anual de investitii pentru anul 2021
- Rapoftul de specialitate nr. 8943/09.09.202L ;
-]in6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hot5r6re, intocmit de

c5tre secretarul localit5gii, nr. 91961 L6.09.202L;
- Avizul comisiei pentru inv5t5m6nt, culte, sEn6tate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 56 din t7,09.2021 ;
- 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. 56 din L7.09.2021 ;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apErarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr. 56 din L7.09.202L ;

- Anunlul nr.8942109.09.202t privind aducerea la cunostinti public5 a proiectului de hot5r6re;
- Procesul verbal de afigaj nr. 8943/09.09.202L ;
tn conformitate cu art, 129 alin. 2lit b) si d) 9i alin.4litd) din OUG nr.57l2}t9 privind Codul

administrativ, cu modific5rile si complet5rile ulterioare , art. 38 - aft. 39 din Legea nr. 500/2002
privind finantele publice, cu modific5rile si completSrile ulterioare, art. 42 din Legea nr. 27312006
privind finantele publice locale, cu modiflc5rile 9i completirile 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 modifictrile si complet5rile ulterioare, cu un numEr de 15 voturi "pentru", 0 voturi
,,ablineri" 9i 0 voturi ,jmpotrivS" a fost adoptati urm5toarea :

HOTARARE
Art. 1 Se modific5 pozitia 9 din cadrul Programului anual de investilii pentru anul 2021 ce a

fost inregistrat5 sub denumirea de ,,Alimentare Gaze " cu urm5toarea titulatur5 ,,Extindere retele
inteligente de distribulie gaze naturale in Oragul Babeni, judetul V6lcea 9i infiintare sisteme
inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Fr6ncegti 9i Comuna P5usegti, judelul V6lcea " .

Aft. 2 Se completeaz5 Programului anual de investitii pentru anul 2021 cu urm5toarele obiecgve- ,, Extindere relea alimentare cu ap5 9i infiinlare relea canalizare 9i stalie epurare ape uzate in
comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea ";

- " Amenajare exterioar5 C5min Cultural Genuneni ";- " Construire ziduri sprijin pentru protectie la obiectivul de investilii Construire salS de sport
gcolarE in comuna FrSncegti, sat FrAncegti, judetul V6lcea".

Aft. 3- Prezenta hot5r6re se comunicS, prin grija secretarului general, Instituliei Prefectului
Judelul VSlcea, primarului comunei Fr6ncegti, 9i se aduce la cunogtint5 publicS prin afigare la sediul
consiliului local si pe site-ul institutie.

Pregedinte
Budihoi Sori

Nr.56 din 23.09.z0i]-

ContrasemneazS,
Secretar general,

Jr. Dumitragcu

Comuna Fr6ncegti, judetul Vilcea




