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PROCES VERBAL

Incheiat astdzi 05 octombrie 2021cu ocazia gedintei extraordinare a Consiliului
Local Fr6ncegti, ora 12,00.

Sedinta a fost convocat5 de cdtre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul
comunei Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 269 din 05.10.2021 cu urm6torul proiect de
ordine de zi :

1. Proiect de hot5r6re cu privire la Rectificarea bugetului local al Comunei

FrSncegti, pentru anul 2021;

2. Proiect de hotirire cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico -
economici aferenli investiliei ,,Modernizare drumuri de interes local in satele

Frincegti, Dezrobili 9i Mogteni ( La Bdlteanu, Brighidii 9i Colnic ) din comuna
Frdncegti, judelul V6lcea. " .

Sedinla se desfSgoar5 in cadrul primdriei comunei Frincesti.
La deschiderea sedintei au fost prezenti 15 consilieri din totalul de 15 consilieri

in functie.
De asemenea, a mai participat : domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar

general in cadrul comunei Fr6ncesti.
Fiind statutar5, se declard deschis5 sedinta extraordinard a Consiliului Local

F16ncesti.
Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ,

secretarul unit5lii d5 citire procesului verbal al sedintei ordinare din data de 23
septembrie 202L.

Se supune la vot procesul verbal gi se aprobd cu unanimitatda prezenta.
Prin anunlul nr 10031 din 04.L0.202L, domnul primar propune Consiliului

Local Fr6ncegti suplimentarea ordinii de zi cu urm5toarele proiecte :

l. Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea obiectivului de investilii *

ApErEri de Mal in satul MSn5ilegti, cdtun Mogteni, comuna Frdncegti, judelul
V6lcea"

2. Proiect de hotirdre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico -
economici aferenli investiliei "Construire zid de sprijin pentru proteclie la
obiectivul de investilii Construire salS de sport gcolar5 in comuna Frdncegti,

sat Fr6ncegti, judelul V6lcea"

In continuare, se dd citire ordinii de zi .

Se supune la vot ordinea de zi 9i suplimentarea ordinii de zi 9i se aprobd cu 15
voturi << pentru >>.
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secretar subliniazd ca al tuturor proiectelor de hotdrAre

: Proiect de
lfihrivire_la-.,,rectificarea Bugetului Local al comunei Frdncegti, judetul

anul202l".
intele de sedint5 db citire proiectului de hot5rdre, referatului de aprobare

nr. 9927 din 0 1. 10. 202L, referatului nr. 9926 I 0t.10.202I intocmit de compartimentul
contabilitate, precum 9i adresei nr. VLG_STZ-L5570124.09.202t emis5 de
Administratia Judeleand a Finanlelor Publice VAlcea 9i inregistratS la Comuna
Frdncegti cu nr. 9736127.09.202t.

De asemenea, este prezentat 9i raportul de specialitate nr. 99251 01.10.2021.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificd

cd au fost studiate materialele anexate proiectului de hotbrdre gi nu necesit5
dezbateri supli mentare.

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

"pentru" . Se aprob5 rectificarea Bugetului local de venituri 9i cheltuieli al comunei V
Fr6ncesti, pentru anul 2021, astfel:

Bugetul local se majoreazi la anumite capitole dupa cum urmeaza :

- 42.28.$0(subventii primite din Fondul de interventie) - 169 mii lei
Bugetul Local la venituri s-a marit cu suma de 169 mii lei de la 8062,50 mii
lei

Totalizdndu-se suma de 8231,50 mii lei la venituri.
Bugetul Local la cheltuieli s-a marit cu suma de 169 mii lei dupd cum urmeazS:

Total cap. 84 - suma de 169 mii lei. Trimestru IV
-Lucrari de aparare de mal si punere in siguranta a

podului peste paraul Bistrita, sat Manailesti,catun Mosteni)
- 71.01.30 (investilii) - suma de 169 mii lei

Bugetul Local la cheltuieli s-a marit cu suma de 169 mii lei de la 8062,50 mii
lei

Totaliz6ndu-se suma de 8231.50 mii lei la cheltuieli.
Propun modificarea pe trimestrul IV la urmatoarele cap.si aliniate, dupa cum

urmeaza :

-CAP.S10103/203030 se diminueaza cu SUMA -5 mii lei
-CAP. 510103/200108 se majoreaza cu SUMA -5 mii lei

2. Punctul doi de pe ordinea de zi este supus dezbaterii : Proiect de hotdr6re
cu privire la ,,aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenti investitiei
,,Modernizare drumuri de interes local in satele Frdncegti, Dezrobili 9i Mosteni ( La

B5lteanu, Brighidii 9i Colnic ) din comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea" .

Pregedintele de gedinle de citire proiectului de hotdrSre, referatului de aprobare
nr. 9939 din 01.10.202L, cu privire la inilierea proiectului de hot5r6re, referatului
viceprimarului localit5lii nr.9938/01.L0.202L, precum si rapoftului de.specialitate nr.
9945101.10.2027



Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi

cd au fost studiate materialele anexate proiectului de hoti16re gi

dezbateri suplimentare,
Alte discutii nu sunt.

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu
"pentru" Se aprobd documentalia tehnic5 si indicatorii tehnico
prevSzuti in anexa 1 pentru obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes
local in satele FrSncegti, Dezrobiti 9i Mogteni ( La B5lteanu, Brighidii 9i Colnic ) din
comuna Frdncesti, judelul Vdlcea ", dupd cum urmeazS:

- valoarea totalS a investiliei (fara TVA) = 487.O9916 LEI
- din care C+M ( fErE WA = 4O4.566/89 LEI

Se imputernicegte primarul Comunei Frincesti sd semneze contractul, precum

9i documentele aferente.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insarcineazd primarul comunei

Fr6ncesti.

3. Este supus dezbaterii punctul trei de pe ordinea de zi : Proiect de hot5rire
cu privire la ,,aprobarea obiectivului de investilii " ApErdri de Mal in satul
M5n5ilegti, citun Mogteni, comuna FrSncegti, judetul Vdlcea"" .

Pregedintele de gedintd dd citire proiectului de hotdrSre, referatului de aprobare
nr. 9946 din 01.L0.2021, referatului nr.9946101.10.2021 ?ntocmit de viceprimar,
precum 9i rapoftului de specialitate nr. t0027104.70.202t .

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specficd
ci au fost studiate materialele anexate proiectului de hotSrdre 9i nu necesitd
dezbateri suplimentare.

Alte discutii nu sunt.

Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu 15 voturi
"pentru" . Se aprobd obiectivul de investitii " Ap5rdri de Mal in satul M5niilegti,
c5tun Mogteni, comuna FrSncesti, judetul Vdlcea."

Se aprobS Tema de proiectare pentru obiectivul de investilii " ApSrSri de Mal

in satul M5niilesti, cdtun Mogteni, comuna FrSncegti, judetul Vdlcea."
Se aprob5 achizitia unor servicii de proiectare ( SF +PT ), documentalii avize 9i

studii pentru obiectivul de investilii " ApbrEri de Mal in satul Miniilegti, cdtun
Mogteni, comuna Frdncegti, judelul Vdlcea ".

Se mandateazd primarul pentru semnarea contractului de achizilie, contractului
de lucriri 9i a documentelor tehnice.

4. Punctul patru de pe ordinea de zi este supus dezbaterii : Proiect de
hotdr6re cu privire la " aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenli
investiliei "Construire zid de sprijin pentru proteclie la obiectivul de investilii
Construire sald de sport gcolar5 in comuna Frdncegti, sat Frdncegti, judelul V6lcea""

Pregedintele de sedinlb db citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare
nr. L0024 din 04.L0.2021, cu privire la inilierea proiectului de hotdrSre, referatului
viceprimarului localitSlii nr. 996210t.70.202L, precum si raportului de specialitate nr.
10028104.t0.2021 .



In cadrul devizului general, indicatori tehnico -economici aferenti obiectivului de
investilii "Construire zid de sprijin pentru protectie la obiectivul de investitii
Construire salS de sport gcolar5 in comuna Fr6ncegti, sat Fr6ncesti, judelul V6lcea"

1) Valoarea totala a obiectivului de investitii este, dup5 cum urmeazS:
- Valoarea totalb a investiliei ( inclusiv TVA) = 628.5t4,11 LEI

din care C+M ( inclusiv TVA) = 523.303 ,75 LEI
- Valoarea totalS a investiliei ( f5rd TVA) = 528.935,45 LEI

din care C+M ( fdrd TVA) = 439.75L,05 LEI

2) Egalonarea investiliei : durata de realizare a obiectivului 12 luni;
Finanlarea cheltuielilor se va asigura din bugetul local 9i din alte surse legal

constituite.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specficd

cd au fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rdre gi nu necesitd
dezbateri supl i mentare.

Alte disculii nu sunt.
Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi gi se aprobd cu 15 voturi

"pentru" . Se aprobi indicatorii tehnico - economici prevdzuli in anexa 1 pentru
obiectivul de investitii "Construire zid de sprijin pentru proteclie la obiectivul de
investitii Construire salE de sport gcolard in comuna Fr6ncegti, sat Fr6ncesti, judetul
V6lcea", dupS cum urmeazS:

- valoarea totali a investiliei (fara T/A) = 528.935,45 LEI

- din care C+M ( fHrS WA * 439.751,05 LEI

Se imputernicegte primarul Comunei Fr6ncegti sE semneze contractul, precum 9i

documentele aferente.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotbrdri se insarcineazd primarul comunei

Fr6ncesti.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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