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                                               HOTĂRÂREA  NR. 71    

 

            Privind : aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitie  “ 

ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATUL MANAILESTI,  

ULITA MORII,DRUMUL DE LA CRISINA, DRUMUL CÂMPULUI,COMUNA 

FRANCESTI, JUDETUL VÂLCEA“,conform Devizului General existent in urma 

licitatiei. 

 

        Consiliul local al comunei  Frâncesti, județul Vîlcea, întrunit în ședință 

ordinară, în data de 31.08.2022 , la care participă un număr de 15   consilieri din 

totalul de 15 în functie; 

             Văzând că prin Hotararea nr. 62/2022 domnul   consilier   Vlădescu Ion  a 

fost ales președinte de ședință; 

        Având în vedere : 

     -  Proiectul  de hotărâre si Referatul de aprobare  initiate de catre domnul primar 

Paraschiv Daniel Florin, inregistrate sub nr. 8420/ 30.08.2022; 

     - Raportul compartimentului de specialitate  din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei  Frâncesti,inregistrat sub nr. 8419 din  30.08 2022 ; 

       -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  8436 din 30.08.2022; 

      - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul 8436  

din  30 .08.2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  

8436/30.08 .2022;  

     -raportul de avizare a legalitatii proiectului  de hotarare inregistrat sub numarul  

8428/30  .08. 2022, intocmit de secretarul general al  comunei  Frâncesti; 

    - HCL nr. 42 din 31.05. 2022 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti investitiei,, ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  

IN SATUL MANAILESTI, ULITA MORII, DRUMUL DE LA CRISINA, 

DRUMUL CÂMPULUI,COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VÂLCEA,, 



       In conformitate cu prevederile: 

   -prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare , continutul- cadru al 

documentatiilor economico- sociale aferente obiectivelor si programelor de 

investitii 

   - art.129 a l i n . ( 1 ) , alin.(2)lit. b) si alin. (4) lit. a) si lit.b),  a l i n ( 1 4 )  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare   

   - prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 

273/2006, modificată şi completată ; 

-  prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proces 

verbal nr. 8422 din 30.08.2022 privind anuntul nr. 8421/2022; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

        In temeiul   art. 139 alin. (1) coroborat  cu art. 196, alin. (1), lit. a) 5 lit.ee) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare  , Consiliul Local al Comunei Frâncesti, judetul Vâlcea , cu un numar de 

15 voturi ,, pentru,, 

   HOTĂRĂSTE: 

 

        ART. 1. - Se  aprobă  valoarea de finantare a obiectivului de investitie  “              

ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATUL MAMAILESTI, 

ULITA MORII, DRUMUL DE LA CRISINA, DRUMUL 

CÂMPULUI,COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VÂLCEA“,conform Devizului 

General  dupa licitatie, dupa cum urmează : 

-VALOARE  TOTALA, conform  DEVIZULUI GENERAL: 1813,389.68 lei  fara  

TVA  din care : C+M  1565,811.97 lei fara TVA, detaliat dupa cum urmeaza : 

  -    valoarea cheltuielilor pentru investitia de bază: 1,550,312.40 lei fara TVA; 

      ART.  2. Finantarea lucrarilor este asigurată din bugetul local de venituri si 

cheltuieli si alte surse  . 

        Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza Primarul 

comunei Frâncesti. 

   Art.4- Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul 

institutiei si pe site- pagina Monitorul Oficial local,  iar secretarul general al 

comunei o va comunica: 

-Institutiei Prefectului- judetul Vâlcea 

-Primarului  comunei Frâncesti, judetul Vâlcea 

 

                                                                         Frâncesti : 31.08.2022 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA 

  VLADESCU ION                                    Secretar general UAT Frâncesti 

                                                                                                Lazar Elena Gabriela 
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