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PROCES .VERBAL

Incheiat astSzi 30 iunie 2027 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Fr6ncegti,
ora 14,00.

Sedinta a fost convocat5 de c5tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 189 din 24.06.202L cu urmEtorul proiect de ordine de zi :

1. - Proiect de hotir6re cu privire la mandatarea reprezentantului Comunei
Frincegti, in Adunarea General5 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar5,,APA V6lcea", sd
aprobe prelul pentru ap5 potabilS si tariful pentru canalizare - epurare pentru serviciile
publice de alimentare cu apb 9i de canalizare - epurare furnizate de Apavil S.A. pe intreaga
arie de operare si modificarea 9i completarea, prin Act adilional, a Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apE 9i canalizare nr. 1/2008, cu modific5rile 9i
complet5rile ulterioare ;

2. - Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea intocmirii documentatiei pentru
modernizare drumuri de tarla 9i achizitia unui serviciu de consultan!5 pentru mbsura 4.3 -
Drumuri agricole prin PNDR;

3. - Proiect de hotdrdre cu privire la aprobarea intocmirii documentatiei in
vederea infiin!5rii relelei de canalizare in comuna Fr6ncegti .

Diverse,

Sedinta se desfSgoarE in cadrul primEriei comunei Fr6ncesti.
La deschiderea sedintei au fost prezenti 15 consilieri din totalul de 15 consilieri Tn

funcfie.
De asemenea, au mai participat : domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei

Fr6ncesti, domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei Fr6ncesti.
Fiind statutarS, se declari deschis5 sedinta ordinarS a Consiliului Local Fr6ncesti.
Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr.57120t9 privind Codul administrativ, secretarul

unit5tii dd citire procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28 mai 2021.
Se supune la vot procesul verbal gi se aprob5 cu unanimitatea prezentS.
In continuare, se dE citire ordinii de zi .

Se supune la vot ordinea de zi 9i se aprobS cu 15 voturi << pentru >>.

Domnisoara secretar subliniaz5 ca initiator al tuturor proiectelor de hot5r6re este
primarul.

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotir$re cu
privire la mandatarea reprezentantului Comunei Fr6ncegti, in Adunarea GeneralS a
Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarS,,APA V6lcea", sd aprobe prelul pentru ap5 potabilS
si tariful pentru canalizare - epurare pentru serviciile publice de alimentare cu ap5 9i de
canalizare - epurare furnizate de Apavil S.A. pe intreaga arie de operare 9i modificarea 9i
completarea, prin Act adifional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu ap5 9i canalizare nr. 1/2008, cu modiflc5rile si complet5rile ulterioare;



Preggdintele de gedin!5 dd citire proiectului de hotb16re si referatului de aprobare nr.
575L1 09.06.2021 al primarului comunei Frdncegti cu privire la inilierea proiectului de
hotdrdre, precum 9i referatului nr. 5750 din 09.06.2021 intocmit de viceprimarul localit5tii.

De asemenea, sunt prezentate si adresa Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 "APA
Vdlcea" nr.274 din 27.05.2021, inregistrat5 la Prim5ria comunei Fr6ncegti sub nr. 5390 din
27.05.2021, precum 9i raportul de specialitate nr. 57BBl 10,06.2021 intocmit de
compartimentul juridic.

Proiectul de hot516re este insolit si de adresele operatorului Apavil S.A nr. 11.829 din
21.04.202L, nr. 12.277 din 27.04.2021si nr.14.952 din 21.05.202L, inregistrate la Asociatie
sub nr. 222 din 22.04.2021, nr.225 din 27.04,2021 9i nr,262 din 2t.05.202t;

- Avizul A.N.R.S.C. nr.906.110 din 20.04.2021 privind ajustarea pretului 9i a tarifului
pentru serviciile de alimentare cu ap5 9i de canalizare pentru intreaga arie de operare,
pentru ApavilS.A.;

-memoriul justificativ prin care operatorul Apavil S,A. prezinti oportunitatea ajustdrii
pretuluigi a tarifului;

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specifici c5 au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Alte disculii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi

"pentru" . Se mandateaz5 reprezentantul Comunei Fr6ncegti, in Adunarea GeneralS a

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea" sE aprobe in numele 9i pe seama
Comunei Fr6ncegti:

1.prelul pentru apH potabilS si tariful pentru canalizare-epurare pentru serviciile
publice de alimentare cu ap5 9i de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A. pe intreaga
arie de operare, ajustate cu inflatia si avizate de A.N,R.S.C. conform avizului nr.906.110 din
20.04.2021, dup5 cum urmeaz5 :

v

vSpecificatie

Prefltarif

cu TVA

pentru populalie

(lei/mc)

PreUtarif

firi TVA

pentru rest utilizatori

(lei/mc)

Api potabili produsi, transportatd

9i distribuiti pentru lntreaga arie

de operare

4,88 4,48

Ganalizare-epurare

pentru intreaga arie de operare

4,31 3,95



Prelurile la apd potabild 9i tarifele la canalizare-epurare pentru populalie coftliq T.V.A. in'
cotd de 9%, iar pentru restul utilizatorilor nu conlin T,V,A, i,, 

' 1 
,

Prelul pentru apd potabild produsd, transpoftatd si distribuitd pentru fntreagb atie de,
operare si tariful pentru canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare s-au detefminat pe
baza influentelor primite in costuri pdnd la nivelul lunii aprilie 2021,

2. modificarea 9i completarea, prin Act adifional, a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apd 9i canalizare nr.1/2008, cu modific5rile 9i complet5rile
ulterioare, potrivit proiectului de act adilional prevbzut in anexa care face parte integrantb din
prezenta hotbr6re,

Se mandateaz5 Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar5 %PA V6lcea" sH semneze, prin
reprezentantul s5u legal - Pregedinte, in numele gi pe seama Comunei Fr6ncesti, Actul adilional
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api 9i canalizare
nr.1/2008, cu modific5rile 9i completSrile ulterioare, ce se va incheia cu operatorul regional
APAVIL S.A.

Primarul 9i Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea" vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotSrAri.

2. In continuare. este supus dezbaterii punctul doi de pe ordinea de zi : Proiect de
hotdrire cu privire la aprobarea intocmirii documentaliei pentru modernizare drumuri de
tarla 9i achizitia unui serviciu de consultan!5 pentru m5sura 4.3 - Drumuri agricole prin PNDR.

Pregedintele de gedin!5 d5 citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.
5823 din 11.06.2021, prin care se propune aprobarea intocmirii documentaliei pentru
modernizare drumuri de tarla si achizitia unui serviciu de consultanlH pentru m6sura 4.3 -
Drumuri agricole prin PNDR , referatului viceprimarului nr. 5790 din 10.06.2021, precum 9i
rapoftului de specialitate nr. 58291 11.06.2021.

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specifici cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re gi nu necesitd dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi gi propunerea f5cut5 9i se aprob5 cu
15 voturi t'pentru" , Se aprob5 intocmirea documentaliei tehnice pentru modernizare drumuri
de tarla in comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea.

Se aprob5 achizitia unui serviciu de consultan!5 pentru mdsura 4.3 - Drumuri agricole
prin PNDR.

3. Urmitorul punct pe ordinea de zi este: Proiect de hotdr6re cu privire la
aprobarea intocmirii documentaliei ?n vederea infiinlHrii relelei de canalizare in comuna
Fr6ncesti.

Pregedintele de sedin!5 dA citire proiectului de hotSr6re, referatului de aprobare nr.
5826 din 11.06.2021, prin care se propune intocmirea documentaliei in vederea infiin!5rii
retelei de canalizare in comuna Frincegti , referatului viceprimarului nr. 5791 din 10.06.2021,
precum si raportului de specialitate nr. 5865/ 14.06.2021 .

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificH cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rdre gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi gi propunerea fHcut5 si se aprobH cu
15 voturi "pentru" . Se aprob5 intocmirea documentaliei tehnice in vederea infiint5rii retelei
de canalizare in comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea.
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Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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SECRETAR G

Jr. DUMIIzB,ASCU- ALIN


