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PROCES .VERBAL

Incheiat astbzi 23 martie 2022 cu ocazia gedintei extraordinare de indat5 a Consiliului

Local Fr6ncegti, ora 10,00.
Sedinla a fost convocat5 de cdtre domnul viceprimar CioboatH Dumitru Flavius av6nd

delegare de atribulii de primar in prioada 20-23 martie 2022, conform dispoziliei nr 162 din
18.03.2022, prin dispozilia nr. 163 din 23.03.2022, dup5 depunerea avizelor de cHtre

comisiile de specialitate, cu urm5torul proiect de ordine de zi :

1. Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico -economici
aferenli investiliei ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La

Zosiflnescu comuna Fr6ncegti, judelul Vdlcea " ;
2. Proiect de hotirire cu privire la aprobarea alocarii din Bugetul local a sumei de

25 mii lei pentru suslinerea cultelor, Parohia FrSncegti din satul Fr6ncegti, comuna Francegti,

judelul V6lcea .

Sedinla se desfHgoar5 Tn cadrul prim5riei comunei Fr6ncesti.
La deschiderea sedinlei au fost prezenti 14 consilieri din totalul de 15 consilieri locali

in functie. LipsH fiind consilierul local Muja Nicolae Leonid.
De asemenea, au mai participat : consilierii personali ai primarului Ciuraru Ion Elvis 9i

Baicu Gheorghe Ovidiu, precum 9i domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul

comunei Fr6ncesti,
Fiind statutarS, se declarH deschis6 sedinta extraordinarH de indat5 a Consiliului Local

FrAncesti.
Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr.57120!9 privind Codul administrativ, secretarul

unitdtii dH citire procesului verbal al sedintei ordinare din data de 18 februarie 2022.
Se supune la vot procesul verbal gi se aprobS cu 14 voturi ,,P€htlu".
In continuare, se dE citire ordinii de zi .

Se supune la vot ordinea de zi gi se aprobi cu unanimitatea prezent5.
Domnul consilier Ilinescu Grigore solicit5 l6muriri cu privire la caracterul urgent al

gedin!ei.
Secretarul general r5spunde in sensul c5 a fost depusd documentalia tehnic5 de cdtre

proiectant, urmdnd sd inceap5 executarea lucrErii iar prelul materialelor este in continu5
cregtere. Aspect care ar putea conduce la imposibilitatea realizErii lucr5rii la valoarea din
proiect.

Totodat5, incep6nd cu data de 28 martie a.c. secretarul se va transferul in cadrul unui
alt UAT 9i atribuliile specifice funcliei de conducere vor fi asigurate prin delegare de atribulii
p6nH la ocuparea postului de c5tre un secretar titular.

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotirire cu
privire la aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenli investiliei ,,Modernizare
drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Fr6ncegti,
judelul Vdlcea " .

Pregedintele de gedin!5 dH citire proiectului de hot5rdre, referatului de aprobare nr.

2948 din 22.03.2022, referatul compartimentului urbanism nr.2947 I 22.03.2022 , precum 9i

raportul ui de special itate nr. 295U 22.03.2022 .



TotodatS, este prezentat 9i devizul general al obiectivului de investilii ,,Modernizare
drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Fr6ncegti,
judelul V6lcea ".

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hotHr6re 9i nu necesitH dezbateri
suplimentare.

Alte disculii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de 9i se aprob5 cu 14 voturi "pentru". Se

aprobH documentalia tehnicH 9i indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de
investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu
comuna Frdncegti, judelul Vdlcea ", dup5 cum urmeaz5:

- valoarea total5 a investiliei (fara TVA) = 533.915,11 LEI
- din care C+M ( fHrH TVA = 449.665,29 LEI

Se aprob5 execulia lucrHrii 9i se imputernicegte primarul Comunei Fr6ncegti s5
semneze contractul de execulie, precum 9i documentele aferente.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot5r6ri se insarcineaz5 primarul comunei
FrAncesti.

2. In continuare, este supus dezbaterii punctul doi de pe ordinea de zi : Proiect de
hot6r6re cu privire la alocarea din Bugetul local a sumei de 25 mii lei pentru suslinerea
cultelor, Parohia Fr6ncegti din satul Fr6ncesti, comuna Francegti, judelul V6lcea.

Pregedintele de gedin!5 dA citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.
2953 din 22.03.2022 cu privire la aprobarea alocarii din Bugetul local a sumei de 25 mii lei
pentru suslinerea cultelor, Parohia Fr6ncegti din satul Fr6ncegti, comuna Francegti, judelul
V6lcea, cererea Parohiei Fr6ncegti I, Comuna Fr6ncegti inregistrat6 cu num5rul 2921 din
22,03.2022, precum gi raportul de specialitate nr. 2956 din 22.03.2022.

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cH au

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

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 14 voturi "pentru".
Se aloc5 din Bugetul local al comunei Fr6ncegti, CAP.67/59 (sustinerea cultelor ) suma de
25 mii lei Parohiei Fr6ncegti I din satul FrAncesti, comuna Francegti, judelul V6lcea, CIF
2226477t.

Domnul consilier local Budihoi Sorin Mihai precizeazd cE voteazE ,,p€rtru" cu condilia
depunerii de cStre Parohia Fr6ncegti I a devizului de lucr5ri cu valoarea materialelor,
manoperei 9i lungimea gardului respectiv. Totodat5, propune o comisie din 3 consilieri pentru
supravegherea lucr5 rii.

ca urmare a disculiilor contradictorii, propunerea nu se supune la vot.
Domnul consilier Budihoi Sorin Mihai precizeaz5 c5 solicit5 materialele de sedint6 in

termenul prevHzut de lege.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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