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JUDEŢUL   Vâlcea 

UAT COMUNA  Frânceşti 
                                                                            CUI 2541100  

E-mail:frincesti@vl.e-adm.ro 

 

 

                                               HOTARAREA   NR. 84 

 

              Privind  : aprobarea proiectului „ privind aprobarea depunerii 

proiectului ,, REABILITAREA MODERATA A POSTULUI DE POLITIE 

DIN  COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA”, a cheltuielilor legate 

de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul 

Local 

      

         Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, intrunit de indata in 

sedinta extraordinara in data de 13.10. 2022, la care participă un numar de 14 

consilieri din totalul de 15 in functie 

        Vavând ca prin HCL nr. 62/2022; domnul consilier Vlădescu Ion a fost ales 

presedinte de sedinta ; 

         Având  in vedere: 

    - Referatul de aprobare al primarului comunei FRANCESTI , înregistrat sub nr.  

10579 din   11.10.2022 cu privire la inițierea proiectului de hotărâre; 

    - Referatul viceprimarului nr. 10578  din 11.10.2022; 

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

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  10672 din  13.10.2022; 

    - 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 10672  

din 13.10.2022 ; 

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

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  10672 

din 13.10.2022;  

   - Avizul de legalitate al proiectului de hotarare întocmit de secretarul general 

comunei Frâncesti , inregistrat sub numarul  10669 din 12.10.2022 ; 

   



   - Fiind respectate art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, 

proves verbal de afisaj  nr. 10591 din 11.10 2022; 

                În conformitate cu prevederile : 

 - art. 129 alin.(2) Iit.b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanta de Urgenta Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  - OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

mecanismuI de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și comptetarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului national de redresare și reziliență necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

mecanismului de redresare și reziliență. 

    -art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificărîle și completările ulterioare; 

       -  Ordinul nr. 999 / 10.05.2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local                 

 -  Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din 

fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în. 

cadrul apelului de proiecte componenta 10 I.3 – Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.(1} lit.a) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliul local al comunei Frâncesti, cu un numar de 14  voturi ,, pentru,, adopta 

următotoarea: 

 

                                   HOTARARE: 

  Art. 1. Se aprobă depunerea cererii de finantare prin Planul National de 

Redresare si Rezilienta — Componenta 10 — Fondul Local, I.3 – Reabilitarea 

moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale - 026bis - Renovarea eficienței energetice 

sau măsuri de eficiență energetică privind infrastructura publică, proiectele 

demonstrative și măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficiență energetică 

(100% Climate Tag și 40% Environmental Tag) „ REABILITAREA 

MODERATA A POSTULUI DE POLITIE DIN  COMUNA FRANCESTI, 

JUDETUL VALCEA “ din comuna FRANCESTI , judetul VALCEA, in 

suprafata totoala de 294,00 mp. 

Art.2. — Se aproba Nota de fundamentare, aferenta cererii de finantare, 

conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.3. — Se aproba cheltuielile eligibile cu o valoare maxima de: de 

129360,00 euro / 636800.47  RON fară TVA la care se adauga TVA eligibil. 

Art.4. Se aproba cheltuielile neeligibile pe care UAT FRANCESTI  trebuie 

sa le asigure pentru implementarea proiectului care vor fi rezultate din realizarea 

documentatiilor tehnice.  

Art.5. - Se aproba descrierea sumara a investitiei aferente cererii de 

finantare, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6. - (1). Se nominalizează primarul U.A.T FRANCESTI domnul  

Paraschiv Daniel Florin, ca reprezentant legal al Comunei FRANCESTI , in relația 

cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea 

finanțatoare. 

    (2). Se mandateaza primarul U.A.T. FRANCESTI ,domnul Paraschiv 

Daniel Florin, în calitatea de reprezentant legal, să semneze toate documentele 

necesare elaborarii si implementarii proiectului de investiții „ REABILITAREA 

MODERATA A POSTULUI DE POLITIE DIN  COMUNA FRANCESTI, 

JUDETUL VALCEA ”. 

Art. 7. Primarul comunei FRANCESTI , va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul general va asigura comunicarea 

acesteia la: 

- Instituția Prefectului – Judetul Valcea 

-Primarului comunei Frâncesti, judetul Vâlcea 

 

 

                                                                          Frâncesti :  13.10.2022 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                            CONTRASEMNEAZA, 

      VLĂDESCU ION                                             Secretar general UAT Frâncesti 

                                                                                Lazăr Elena  Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 84 din 13.10. 2022 

Comuna Frâncesti, judetul Vâlcea 

 

 

 



Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta C10 – Fondul Local 

 

Anexă la Ghidul specific 

Model F 

                                                                            Anexa nr. 1 la HCL nr. 84/13.10.2022 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Planului Național 

de Redresare și 

Reziliență, 

Componenta 10 – 

Fondul Local, 

Investiția: 

REABILITAREA 

MODERATA A 

POSTULUI DE 

POLITIE DIN  

COMUNA 

FRANCESTI, 

JUDETUL 

VALCEA 

Titlu apel proiect 

                                         PNRR/2022/C10/I.3  

1. 

Descrierea pe scurt 

a situației actuale 

(date statistice, 

elemente specifice, 

etc.) 

 

 

Comuna FRANCESTI detine in proprietate privata 

urmatorul imobil: 

.SEDIU POLITIE, (D+P+1E) cu o suprafata construita 

la sol de 122, 00 mp si desfasurata  de 294,00 mp 

POLITIE, (D+P+1E) 

2. Necesitatea și 

oportunitatea 

investiției pentru 

care se aplică 

 

 

Necesitatea este data de starea cladirii care face 

obiectul prezentului proiect. Oportunitatea este 

reprezentata  de  PNRR, componenta 10 I.3 – 

Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale, prin care se va 

obtine finantarea necesara pentru renovarea energetică 

moderată a clădirii, contribuind astfel la îmbunătățirea 

furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea 

va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de 

energie primara si va fi demonstrată prin studiul de 

audit energetic elaborat în faza de proiectare și 

certificatul de performanță energetică realizat la 



finalizarea investiției. 

3. Corelarea cu 

proiecte deja 

implementate la 

nivel local 

 

 

Prin   Strategia locala a Comunei FRANCESTI au fost 

stabilite directii de dezvoltare economica, sociala si 

culturala a localitatii. Portofoliul de proiecte 

implementate ale Comunei FRANCESTI cuprinde 

investitii cu impact major asupra infrastructurii locale, 

ceea  ce genereaza dezvoltare economica a localitatii. 

Investitia de fata este complementara acestora fiind 

reprezentativa deoarece prin aceasta se abordează 

provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale 

din zonele urbane și rurale. Obiectivul acestei 

investitii  este de a susține o transformare durabilă 

rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.  

Investitia se coreleaza cu urmatoarele proiecte 

implementate la nivel local cu finantare externa de 

bugetul local al localitatii: 

 

- Proiectare si executie Reabilitare modernizare si 

extindere, imprejmuire Scoala clasele I- VIII  comuna 

Frâncesti, judetul Valcea-    program finantare PNDL 

II 

-Proiectare si executie Reabilitare , modernizare si 

extindere Dispensar uman – program finanatare PNDL 

II 

-Reabilitare Cămin cultural, satul Genuneni, comuna 

Frâncesti, judetul Vâlcea-Program finantare CNI 

 

4. Corelarea cu 

proiecte în curs de 

implementare de la 

nivel local 

 

 

Uat FRANCESTI a despus eforturi sustinute in 

vederea dezvoltarii localitatii prin atragerea de fonduri 

nationale si europene. Proiectul propus este 

complementar proiectelor aflate in implementare cat si  

celor depuse spre finantare . 

-Construire Complex sportive  in localitatea Frâncesti, 

judetul Vâlcea- Program finantare CNI 

-Construire Sala de sport Scoala Gimnazială Frâncesti, 

din satul Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea-

Program finantare  CNI 

 

5. Corelarea cu 

celelalte proiecte 

pentru care se 

aplică la finanțare 

 

 

Documentatia tehnica se va elabora ținând seama de 

portofoliul de proiecte aferent Strategiei de Dezvoltare 

a Comunei FRANCESTI pentru perioada 2021-2027, 

portofoliu care exprimă concret nevoile de dezvoltare 

al UAT FRANCESTI ce vor fi finanțate prin  PNRR, 

fonduri structurale, precum și alte fonduri ale Uniunii 



Europene fondurile naționale și europene 

nerambursabile puse la dispoziția României. 

Deasemenea prezentul proiect se va corela cu 

proiectele  care vor fi depuse in cadrul masurii 

PNRR/2022/C10:  

6. Efectul pozitiv 

previzionat prin 

realizarea 

obiectivului de 

investiții 

 

 

Prin realizarea investitiei se va realiza o reducere de 

cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze 

cu efect de seră în comparație cu emisiile ex-ante. 

Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme 

tehnice cu randament ridicat şi un nivel redus al 

emisiilor echivalent CO2. Intervenția prin prezentul 

program  va avea rezultate cu efect pozitiv asupra 

dezvoltării locale, acestea fiind foarte importante 

pentru îmbunătățirea vieții cetatenilor  din comuna 

FRANCESTI. Se vor elimina disparitățile locale, 

promovarea acestui obiectiv ducand la crearea de 

locuri de muncă stabile, consolidarea dialogului 

social, infrastructura,  serviciile, precum și  sistemelor 

de protecție și bunăstare socială. Acest proiect va 

genera o transformare durabilă rurală prin utilizarea 

soluțiilor verzi și digitale. 

7. Modul de 

îndeplinire a 

condițiilor aferente 

investițiilor 

 

 

Documentatia care se va elabora va respecta conditiile 

de implementare ale programului de finantare. De 

asemenea, în Caietul de sarcini al achiziției publice se 

va specifica respectarea principiilor privind 

dezvoltarea durabilă, protecția mediului, egalitatea de 

șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În 

plus, proiectul va respecta principiul „Do No 

Significant Harm” (DNSH). 

8. Descrierea 

procesului de 

implementare 

 

 

 

Prezenta investitie consta in “REABILITAREA 

MODERATA A POSTULUI DE POLITIE DIN  

COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA” 

Valoarea investitiei: 129360,00 euro / 

636800.47  RON fară TVA la care se adauga TVA 

eligibil. 

Implementarea proiectului implică realizarea 

următoarelor activități: - Constituirea echipei de 

implementare și stabilirea modului de lucru. 

 Echipa de implementare va fi desemnată de solicitant 

din cadrul aparatului propriu de specialitate și va reuni 

persoane cu competențe în domeniile tehnic, financiar, 

achiziții, juridic, informare și comunicare, 



administrativ. Echipa va folosi si consultanta 

specializata conform legislatiei in vigoare. 

 - Elaborarea documentatiilor de achizitie directa 

precum si a Caietului de sarcini pentru procedurile de 

achizitie realizate in cadrul investitiei se va face cu 

respectarea legislației în vigoare, a normelor 

metodologice specifice și în concordanță cu 

obiectivele programului de finanțare a Planului 

Național de Redresare și Reziliență a României, 

Componenta C10 – Fondul Local 

 - Realizarea achiziției publice a serviciilor  de 

proiectare - elaborare a documentațiilor tehnice 

premergatoare executiei lucrarilor si asistenta tehnica.   

Activitatea cuprinde organizarea și derularea 

achizițiilor prestări de  servicii necesare implementării 

proiectului pe baza calendarului estimativ al 

achizițiilor, cu respectarea prevederilor legislației în 

vigoare pentru domeniul achizițiilor publice (Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice), a prevederilor 

contractului de finanțare și a condițiilor prevăzute în 

Ghidul specific. 

-Realizarea investitiei se va face cu respectarea 

principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția 

mediului, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, 

accesibilitatea si nu in ultimul rand cu respectarea 

principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) 

tinandu-se cond de concluziile si recomandarile 

expertizei tehnice si a auditului energetic. 

  - Recepția finală a investitiei presupune parcurgerea 

următorilor pași: - numirea comisiei de recepție; - 

verificarea realizarii investitiei in concordanta cu 

documentatia tehnica, expertiza tehnica si auditul 

energetic si deasemenea cu respectarea  principiului 

„Do No Significant Harm” (DNSH). După recepția 

finală, se va face plata finală. 

9. Alte informații 

 

 

Nu este cazul 

 

   Presedinte de sedinta,                                          Contrasemneaza, 

   Vlădescu Ion                                              Secretar general uat Frâncesti 

                                                                      LAZĂR ELENA GABRIELA 

 

                                                             

 



 

                                                                           Anexa 2 la HCL  84/ 13.10.2022 

 

 

Descrierea sumara a investitive pentru obiectivul de investiții „ 

REABILITAREA MODERATA A POSTULUI DE POLITIE DIN  

COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA ” 

 

Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice 

realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, 

respectiv: 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii 

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de 

furnizare a apei calde de consum 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau 

termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie 

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau 

ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior 

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau 

ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior 

Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri 

Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri 

Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii 

Scopul acestei interventii este: 

-renovarea energetică moderată a “ REABILITAREA MODERATA A 

POSTULUI DE POLITIE DIN  COMUNA FRANCESTI, JUDETUL 

VALCEA “ , contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la 

nivel local. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie 

primară. 

Avand in vedere faptul ca, acest proiect se incadreaza in lucrări de renovare 

moderată, respectiv cost unitar eligibil de 440,00 Euro/m2/ 294 mp (arie 

desfășurată**), fără TVA, valoarea eligibila totala a proiectului este de: 129360,00 

euro / 636800.47  RON fară TVA la care se adauga TVA eligibil. 

                                                            

 

             Presedinte de sedinta,                                Contrasemneaza, 

            VLADESCU ION                                   Secretar general UAT 

                                                                         ELENA-GABRIELA LAZĂR 

 

 

 

 

 
 


