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JUDFTUL VALCEA

uorinAnEA NR. 19
Cu privire la aprobarea temei de proiectare 9i aprobarea achizitiei unor seryicii de proiectare ( DALI +

PT ) pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de
interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Fr6ncegti, judelul Vdlcea "

Consiliul local al comunei Fr6ncegti intrunit in Sedint5 ordinar6 public5 la data de 28.02.2022\a
care particip5 un num6r de 12 consilieri din totalul de consilieri localiin 15 in functie, gedinti condus6
de domnul consilier local Eriloiu Ion Emanoil,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 20571 25.02.2022 a primarului comunei Frdncegti cu privire la

inilierea proiectului de hotir6re;
- Nota de fundamentare nr, 2056 din 25.02.2022intocmit5 de viceprimarul localitSlii;
- Rapoftul de specialitate nr. 20681 25.02.20221
- lin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitHtii proiectului de hot6r6re, intocmit

de c5tre secretarul localititii nr.2074 din 25.02.2022;
Av6nd in vedere HCL nr. 13 din 28.02.2022 privind aprobarea Programului anual de investilii

pentru anul2022;
- Anunlul nr. 2080 din 28,02.2022 cu privire la suplimentarea ordinii de zi;
- Avizul comisiei pentru invS!5m6nt, culte, sHnState, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 19 din 28.02.202L ;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
servicii si comeft nr. 19 din 28.02.2021 ;

- Avizul comisiei pentru administratie public5 localS, juridic5, ap5rarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr. 19 din 28.02.202L ;

- Anunlul nr.2058125.02.20?,2 privind aducerea la cunogtint5 publicS a proiectului de hotHr6re;
- Procesul verbal de afigaj nr.2059125,02.2022;

tn conformitate cu aft. t29 alin. 2 lit b, alin. 4 lit d) 9i alin. 14 din OUG nr. 57l2Ot9 privind
Codul administrativ, cu modific5rile 9i completirile ulterioare;
- art, 44 9i 45 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG nr. 907120t0 privind etapele de elaborare 9i conlinutul cadru al documentaliilor tehnico -
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice, cu modific5rile

9i complet5rile ulterioare;
-Legea 5212003 privind transparenla decizionalS, cu modific6rile 9i completdrile ulterioarel

in temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) 9i art. 196 alin. 1 lit a) din OUG nr. 571 zOLg privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un num5r de 12 voturi "pentru", 0 voturi
,,ab!ineri" 9i 0 voturi ,impotrivS" a fost adoptati urmitoarea:

HoTARARE
Aft. 1- Se aprobd Tema de proiectare pentru obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de

interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea ".

Aft.2 Se aprob6 achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea
documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul
Genuneni, Drumul de La Zosifinescu, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea ".

Aft. 3 Se imputernicegte primarul comunei Frdncegti sH semneze contractul de achizilie 9i
documentele tehnice.



Aft. 4 Primarul comunei Fr6ncegti va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotir6ri, iar secretarul general va asigura comunicarea acesteia la Institutia Prefectului - judetul
V6lcea, Primarului 9i afigarea pe site-ul instituliei, sectiunea Monitorul Oflcial Local, pentru aducere la
cunogtin!5 public5,

Pregedinte de gedint5,
ERITOIU lon Emanoil

Nr. 19 din 28.02.2022
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea

ContrasemneazS,
Secretar General,

Jr. Dumitrascu Maria Lavinia


