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                                             HOTARAREA NR. 70 

 

 

                    Privitor la :   suplimentare creditelor pentru proiectele finantate din 

credite externe  nerambursabile 

 

 

      Consiliul Local al Comunei Frâncesti  întrunit în şedinţa ordinară din data de 

august 2022 la care participa un numar de 15  consilieri din totalul de 15 consilieri 

in functie ; 

    Avand in vedere : 

 - H.C.L. nr.  62/2022 a fost ales presedinte de sedinta domnul  Vlădescu Ion ,a fost 

ales presedinte de sedință pentru lunile  august, septembrie si octombrie 2022;  

          Luând  in dezbatere ; 

-proiectul de hotarare si referatul de aprobare prezentate de d-nul primar  

inregistrata sub nr 8299/26.08.2022, privind necesitatea aprobarii unui sprijin 

financiar  in suma totală de   38.554,74 lei , reprezentand cerere de rambursare 

clasică finală,; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr. 8298 din 29.08.2022, prin care se propune aprobarea 

unui sprijin financiar  in suma totală de   38.554,74 lei , reprezentand cerere de 

rambursare clasică finală, pentru cele doua proiecte, respectiv, Proiect cu finantare  

din fonduri externe nerambursabile,, Achizitia de echipamente si dispozitice TIC in 

cadrul Scolii Gimnaziale Comuna Frâncesti, Cod SMIS  2014 + 144125 si  

Achizitia de produse si echipamente de protectie in cadrul unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat  din cadrul si  subordinea Scolii Gimnaziale comuna 

Frâncesti, judetul Vâlcea,,cod SMIS 214+ 143164 , in cadrul   Programului 

Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ; 

 -raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local inregistrat la 

nr.8354 din   30.08.2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarâre; 



-raportul privind legalitatea proiectului de hotarare intocmit de secretarul  general 

comunei si inregistrat la nr. 8428/ 31.08.2022 ; 

- prevederile HCL nr. 22  din  15.03.2022 cu privire la aprobarea implementarii 

proiectului,, Achizitia de produse si echipamente de protectie in cadrul unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat din cadrul si subordinea Scolii  Gimnaziale 

Comuna Frâncesti, judetul Vâlcea. 

   - Nota de fundamentare privind suplimentarea creditelor pentru finalizarea 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile nr. 1418 din 26.08.2022, 

inregistrată la Primaria  Frâncesti  sub numarul 8292 din 26.08.2022 ; 

 

       Tinandu-se cont de : 

   - art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; 

   - art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 

   - prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si 

completată; 

    - prevederile art. 129  alin. (4) lit. a), alin. (7) lit.a)  din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  cu modificarile si cmpletarile ulterioare, 

- Programul Operational Infrastructura mare 2014-2020, Axa Prioritara 9, obiectiv 

specific 9.1, Sectiunea IV- Conditii de rambursare a cheltuielilor, Axa priotitară 

10- Protejarea sanatatii populatiei in contextual crizei sanitare cauzate de COVID – 

19, cresterea eficientei energetice si utilizarea serselor regenerabile de energie, 

Obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criză in 

contextual pandemiei de Covid 19 si al consecintelor sale sociale; 

    - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  - prevederile art. 7 din Legea 52/2003 , privind transparenta  decizională, proces 

verbal nr. 8031 /2022  privind afisarea anuntului  nr.8300 /2022 de aducere la 

cunostiinta publică ; 

 

        În temeiul prevederilor art. 139 alin.(2)   si art.196  alin. (1) lit.a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul local   Frâncesti, cu un numar de  15 voturi ,,pentru, 

                    

                                                  HOTARASTE : 

         Art. 1. Se aproba  suplimentare creditelor pentru proiectele finantate din 

credite externe  nerambursabile financiar in suma totala de     38.554,74    pentru 

decontarea cheltuielilor eligibile  ramase nedecontate  la data de 31.08.2022, la  



urmatoarele proiecte : 

- Achizitia de echipamente si dispozitive TIC in cadrul Scolii Gimnaziale   

Frâncesti, judetul Valcea,,Cod SMIS 2014+144125, proiect finantat din fonduri 

europene nerambusrabile , se solicita suma de  3.904,24 lei 

- Achizitia de produse si echipamente de protectie in cadrul unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat din cadrul  si subordinea Scolii Gimnaziale  

Comuna Frâncesti, Cod SMIS 2014+ 143164, proiect  finantat din fonduri externe 

nerambursabile , se solicita suma de  34.650,50 lei, cheltuieli eligibile. 

       Art.2. Sumele  prevăzute mai sus vor fi restituite  de catre Ministerului 

Investitiilor si Proiectelor Europene . 

     Art.3. Primarul comunei Frâncesti va  asigura aducerea la indeplinire a 

prevederilor prezentei hotarari. 

   Art.  Prezenta hotarâre se aduce la cunostiinta publica prin afisare atat la sediul 

institutiei cat si pe site – pagina Monitorul Oficial Local si se comunica  :  

- Institutiei Prefectului – judetul Vâlcea in vederea verificarii legalitatii  

- Primarului comunei Frâncesti- domnului Paraschiv Daniel Florin 
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