
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL FRÂNCEŞTI 

JUDEȚUL VÂLCEA 
 

   HOTĂRÂREA NR. 39 
 

Cu privire la: aprobarea achiziţiei unor servicii de consultanţă şi întocmire 
documentaţie pentru obţinerea finanţării în cadrul apelului de proiecte din Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local 

 
 

Consiliul Local al comunei Frânceşti, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
13.05.2022 la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 15 în funcţie, şedinţă 
condusă de domnul consilier ANDREICĂ Constantin; 

 
LUÂND ÎN CONSIDERARE: 
-Referatul de aprobare nr. 4567 din 12.05.2022 al primarului comunei Frânceşti cu 

privire la iniţierea proiectului de hotărâre; 
-Referatul nr. 4566 din 12.05.2022 întocmit de inspectorul cu delegare pe urbanism; 
-Raport de specialitate nr. 4568 din 12.05.2022; 
-Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, 

întocmit de către secretarul localităţii, nr. 4571 din 12.05.2022; 
-Avizul comisiei pentru învățământ, culte, sănătate, cultura, protectie sociala, activităţi 

sportive şi de agrement nr. 39 din 13.05.2022; 
-Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-socială, protecţia mediului, 

buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodarie comunală, servicii şi comerţ nr. 39 din 13.05.2022; 

-Avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridice, apărarea ordinii publice şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 39 din 13.05.2022; 

-Anunţul nr. 4569 din 12.05.2022 aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de 
hotărâre; 

-Procesul verbal de afişaj nr. 4570 din 12.05.2022;  
 În conformitate cu prevederile: 

- art.129 alin.2 lit.b), alin. 4 lit d) și alin. 14 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- HG nr 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor 
tenhico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 - HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-Având în vedere prevederile Ghidului specific din 10 mai 2022, aprobat prin Ordinul nr. 
999 din 10 mai 2022 - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE 



AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10 
COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL  

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările și completările 
ulterioare; 

   În temeiul art. 139  alin.3 lit. a) şi d) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 
voturi "pentru", 0 voturi "abţineri" şi 0 voturi "împotrivă"a fost adoptată următoarea: 

H O T Ă R Â R E 

 

Art.1 Se aprobă achiziţia unor servicii de consultanţă şi întocmire documentaţie 
pentru obţinerea finanţării în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local. 
 Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Frânceşti să semneze contractele de 
achiziţie şi documentele tehnice. 
 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general delegat la 
Instituţia Prefectului – judeţul Valcea pentru controlul de legalitate, Primarului localităţii 
și se va aduce la cunostinţa pubică prin afisare pe site-ul instituţiei, în Monitorul Oficial 
Local. 
 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                 CONSILIER,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

       CONSTANTIN ANDREICĂ                            SECRETAR GENERAL DELEGAT,                     

                                                         ELENA-ANISOARA AVRAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 39 din 13.05.2022 



Comuna Frânceşti, Judeţul Vâlcea 

 


