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Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedin!5 ordinarE publicE la data de 23.09.2021 la
care particip5 un num5r de 15 consilieri din totalul de 15 in funcfie, gedin!5 condusS de domnul
consilier Budihoi Sorin Mihal,

LUAND iN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr, 9268 din t7.09.2021, cu privire la inilierea proiectului de hotirAre;
- Referatul viceprimarului localit5tii nr. 8463/3 I.0B.Z02t ;
- Rapoftul de specialitate nr" 92701 17.09.2021 ;
- [inAnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hot516re, intocmit

de c5tre secretarul localit5tii nr.927t din t7.O9.2OZt;
Av6nd in vedere HCL nr, 48131.08.2021 cu privire la aprobarea obiectivului de investitii

" Amenajare exterioar5 CSmin Cultural Genuneni "
- Avizul comisiei pentru inv5t5m6nt, culte, sSn5tate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 59 din 17.09.202t;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare

finante, administrarea domeniului public si prlvat
servicii si comert nr. 59 din 77.09.202I ;

- Avizul comisiei pentru administratie publicE localS, juridicS, apSrarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr. 59 din t7.09.202I ;

- Anuntul nr.9269117.09.202I privind aducerea la cunostintS publicS a proiectului de hotSrfire;
- Procesul verbal de afisaj nr.92691t7.09,2021 ;
in conformitate cu - art. 129 alin, 2lit b) si alin,4lit d) din OUG nr.57l2OL9 privind Codul

administrativ, cu modificSrile si completbrile ulterioare ;
- art' 7 din Hot5r6rea Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modific5rile ulterioare
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Legea nr.5212003 privind transparenta decizionalS, cu modificirile si complet5rile ulterioare.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit a) si art.L96 alin, (1) lit.a) din OUG nr. 571 ZOtg privind Codul
adminlstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un num6r de 15 voturi "pentru", 0 voturi
,,abtineri" si 0 voturi ,,impotriv5" a fost adoptat5 urmEtoarea:

HoTARARE
Art. 1- Se aprob5 indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare

exterioar5 CSmin Cultural Genuneni ", conform Anexa nr.1 la prezenta, dup5 cum urmeazS:
- valoarea totalS a investitiei (inclusiv ryA) = ZS2&4S,gZLEI
- din care TVA = 40370,36 LEI

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot5r6ri, a semn5rii documentelor 9i semnirii
contractelor se ins5rcineaz5 primarul comunei Fr6ncesti.

Art. 3 Se imputernicegte secretarul localitSlii sE comunice prezenta hotdrAre Institutiei
Prefectului - judetul V6lcea, Primarului si afisare pentru aducere la cunogtintS publicS.

Pregedinte de Contrasemneazd,

economico-sociala, protectia mediului, buget -
al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,

Secretar
Jr. DumitraCl

Budihoi Sorin

Nr. 59 din
Comuna Fr6ncegti,





Anexa nr. 1 !a HCL 59 din 23.09.2O2L

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investilii" Amenajare exterioard Cimin Cultural Genuneni ,,

In cadrul devizului general, indicatori tehnico -economici aferenti obiectivului de
investilii "Amenajare exterioar5 CSmin Cultural Genuneni " sunt, dupfi cum urmeaz5:

- valoarea total5 a investitiei (inclusiv TVA) = 2S2g4S,g2 LEI
- din care TVA = 4O37OB6 LEI

Centralizatorul cuprinde devizul estimativ pe categorii de lucr5ri, dupS cum urmeaz5:
- lucr5ri amenajare teren 174.851,29 lei
- reparalii gard 25.213,11 lei
- alimentare cu ap5 8.079,81 lei
- bransament electric 4.33L,35 lei

Valoare totalS fbrS TVA 2L2.475,56\ei

Termen de realizare al lucr5rilor 3 luni.

Finanlarea cheltuielilor ( acestea fiind neeligibile ) in cadrul obiectivului de investitii "
Amenajare exterioar5 C5min Cultural Genuneni " se va asigura din bugetul local 9i din alte
surse legal constituite.

Pregedinte de gedint6,
Budihoi

Nr.59 din 23.09.2O2L
Comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea
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ContrasemneazS,

Jr.




