
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL FMNCESTI

JUDETUL VALCEA

norinAnEA NR. 20
Cu privire la aprobarea temei de proiectare 9i achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT )

pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes
local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna Fr6ncegti,

judelul V6lcea "

Consiliul local al comunei Frdncegti intrunit in gedint5 ordinari public5 la data de 28.02.20221a
care participi un numHr de 12 consilieri din totalul de consilieri locali in 15 in functie, gedint5 condusH
de domnul consilier local Eriloiu Ion Emanoil,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 20611 25.02.2022 a primarului comunei Fr6ncegti cu privire la

inilierea proiectului de hot5r6re;
- Nota de fundamentare nr. 2060 din 25.02,2022 intocmit6 de viceprimarul localitSlii;
- Rapoftul de specialitate nr. 20691 25.02.2022;
- Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hotHr6re, intocmit

de c5tre secretarul localititii nr.2075 din 25.02.20221
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!5mdnt, culte, sSn5tate, cultura, protectie sociala, activitati spoftive

si de agrement nr. 20 din 28.02.2021 ;
- 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. 20 din 28.02.202L ;

- Avizul comisiei pentru administratie public5 localS, juridic5, ap6rarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr.20 din 28.02.2021 ;

- Anunlul nr.2062125.02.2022 privind aducerea la cunogtintH publicH a proiectului de hotHrdre;
- Procesul verbal de afi9aj nr.2063125.02.2022;

tn conformitate cu art. L29 alin. 2 lit b, alin. 4 lit d) 9i alin. 14 din OUG nr. 57/20t9 privind
Codul administrativ, cu modific5rile 9i completdrile ulterioare;
- art, 44 9i 45 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,cu modiflcarile si completarile
ulterioare;
- HG nr. 907120L6 privind etapele de elaborare 9i conlinutul cadru al documentaliilor tehnico -
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investilii flnanlate din fonduri publice, cu modific5rile
9i complet5rile ulterioare;
-Legea 5212003 privind transparenta decizionalS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

tn 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
,,ablineri" 9i 0 voturi ,jmpotrivS" a fost adoptat6 urmdtoarea:

HoTARARE
Aft. 1- Se aprob5 Tema de proiectare pentru obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de

interes local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna
Fr6ncegti, judelul V6lcea ".

Art.2 Se aprob5 achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea
documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul
M5n5ilesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna Fr6ncegti, judelul Vdlcea " .

Art. 3 Se imputernicegte primarul comunei Fr6ncegti si semneze contractul de achizitie Si

documentele tehnice.



Aft. 4 Primarul comunei Fr6ncegti va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hot5rAri, iar secretarul general va asigura comunicarea acesteia la Institutia Prefectului - judetul
V6lcea, Primarului si afigarea pe site'ul instituliei, secliunea Monitorul Oflcial Local, pentru aducere la

cunogtint5 public5.

Pregedinte de gedint6,
ERITOIU lon Emanoil

Nr. 20 din 28.02.2022
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea

ContrasemneazS,
Secretar Genera!,

lr. Dumitrascu Maria Lavinia


