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PROCES VERBAL

Incheiat ast6zi 23 august 202L cu ocazia gedintei extraordinare a Consiliului
Local Fr6ncegti, ora 12,00.

Sedinta a fost convocatd de c5tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul
comunei Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 222 din 19.08.2021 cu urm5torul proiect de
ordine de zi :

1. Proiect de hotir6re cu privire la alegerea pregedintelui de gedin!5 al

Consiliului Local al comunei Fr6ncegti pe o perioadS de 3 luni;

2. Proiect de hotir6re cu privire la: completarea HCL nr. 67llL din

L9.L1.2020 cu privire la asocierea UAT Comuna Fr6ncegti cu UAT Oragul Bibeni 9i

UAT Comuna P5ugegti tn vederea particip5rii la Programul Operalional Infrastructura
Mare cu proiectul ,, Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale in Orasul

Bdbeni , judelul Vdlcea 9i infiinlare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in

Comuna Fr6ncesti 9i Comuna Pbu9e9ti, judelul V6lcea";

3. Proiect de hot5rire cu privire la aprobarea devizului general 9i a

indicatorilor tehnico -economici aferenli investitiei ,,Extindere relele inteligente de

distribulie gaze naturale in Oragul Bdbeni , judelul V6lcea 9i infiinlare sisteme

inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna Fr6ncegti gi Comuna P5ugegti,

judelul VSlcea" .

4, Proiect de hotirire cu privire la Rectificarea bugetului local al Comunei

Fr6ncegti, pentru anul 2021.

Sedinta se desfSgoarS in cadrul primdriei comunei Frdncesti.
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 Frdncesti.
Fiind statutard, se declarE deschis5 sedinta extraordinari a Consiliului Local

FrAncesti.
Conform aft. 138 alin. 15 din OUG nr.57120t9 privind Codul administrativ,

secretarul unitdtii dE citire procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30 iulie
2021.

Se supune la vot procesul verbal gi se aprob6 cu unanimitatea prezenta,
Prin adresa nr 8121 din 20,08.2021, domnul primar face cunoscut Consiliului

Local Fr6ncegti faptul cH retrage de pe ordinea de zi proiectul de hot6r6re cu privire

la Rectificarea bugetului local al Comunei Fr6ncesti, pentru anul 2021. $i, totodat6
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propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotdr6re "Construire zid de
sprijin pentru proteclie la obiectivul de investilii Construire salS de sport gcolari in
comuna Fr6ncegti, sat Fr0ncegti, judelul V6lcea,,

In continuare, se di citire ordinii de zi .

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

Domnisoara secretar subliniaz5 ca initiator al tuturor proiectelor de hot6r6re
este primarul.

r' trsLe supus oezDaterll punctul unu de pe Ordinea de zi : Proiect dehot5r6recuprivireIa,,alegereapre9edintelulffisiliuluiLocalal
comunei Frdncegti pe o perioad5 de 3 luni ,,

Pregedintele de sedint5 dE citire proiectului de hotErSre, referatul ,

nr. 7397 din 30.07.202L, cu privire la ,,alegerea pregedintelui de
consiliului Local al comunei Fr6ncegti pe o perioadd de 3 luni ,,,

referatului nr. 7396 din 30.07.2021, intocmit de secretarul general
privind Alegerea presedintelui de sedint5 al consiliului Local.

Domnul consilier Eriloiu Emanoil il propune pe domnul Budihoi
pentru funclia de pregedinte de gedint5 pentru conducerea sedintelor
extraordinare.

Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificd
cd au fost studiate materialele anexate proiectului de hotdr6re gi nu necesit5
dezbateri supli mentare.

Alte disculii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi 9i propunerea fdcutd gi se

aprobd cu 15 voturi "pentru" . Se numegte in funclia ie' pregedinte de gedinfd,
pentru conducerea gedintelor ordinare si extraordinare ale Consiliulul t_oiai
Fr6ncesti, d-nul consilier Budihoi Sorin Mihai.

Durata mandatului de pregedinte de gedin!5 este de 3 luni, respectiv august,
septembrie 9i octombrie 202L. La sfdrgitul perioadei, mandatul inceteaz5 de dre-pt.

2. Punctul doi de pe ordinea de zi este supus dezbaterii : proiect de hotar6re
cu privire la,,completarea HCL nr. 67lLt din 19.11.2020 cu privire la asocierea UAT
Comuna Frdncegti cu UAT Oragul B6beni 9i UAT Comuna pdusesti in vederea
particip5rii la Programul Operational Infrastiuctura Vruru-., prof,.1irl ,, Extindere
retele inteligente de distribulie gaze naturale in Orasul Bfibeni , judelul V6lcea siinfiintare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comunu.Frani.rti ri
Comuna PEu9e9ti, judelul V6lcea"

Pregedintele de gedinld de citire proiectului de hot5rdre, referatului de aprobare
nr. 8067 din t9.08.2021, cu privire la inilierea proiectului de hot5r6re privind
completarea HCL nr.67ll1 din 19.1L.2020 ", referatului viceprimarului localit5tii nr.
8066/19.08.2021, precum 9i rapoftului de specialitate nr. 8104ltg.o}.zozt.
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Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se speciflcd
cE au fost studiate materialele anexate proiectului de hotd16re 9i nu necesitS
dezbateri su pl i mentare.

Alte discutii nu sunt.
Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi 9i se aprobd cu 15 voturi

"pentru" Se aprob5 completarea HCL nr. 67lLt din L9.Lt.2020 cu privire la
asocierea UAT Comuna Fr6ncesti cu UAT Oragul BSbeni 9i UAT Comuna P5u9e9ti in

vederea participdrii la Programul Operational Infrastructura Mare cu proiectul ,t

Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale in Oragul B5beni , judelul
Vdlcea 9i infiintare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in Comuna
Fr6ncegti 9i Comuna P5uge9ti, judelul V6lcea" prin introducerea dupS articolul 2 a

urmStoarelor articole :

,,Aft. 2.^L. Se aprob6 valoarea totalS a proiectului ,,Extindere relele
inteligente de distributie gaze naturale in Oragul BHbeni , judelul V6lcea 9i infiinlare
sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna FrSncegti 9i Comuna

P5u9e9ti, judelul Vdlcea " in cuantum de 103,776,595.65 lei ( WA inclus ) din care
pentru UAT Comuna Fr6ncesti 46,677,827.50lei ( TVA inclus )

Aft. 2.^2. Se aprob5 suportarea din bugetul local a tuturor sumelor
reprezentAnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe toatS durata implementirii
,,Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale in Orasul Bdbeni , judelul
Vilcea si infiintare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna

FrSncegti 9i Comuna P5usesti, judetul V6lcea ", astfel inc6t si fie asigurat5
implementarea proiectului in conditii optime.

AIt. 2.^3. Se aprob5 asigurarea resurselor financiare necesare implementSrii
proiectului in conditiile ramburs5rii/decont5rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale. "

Aft. 2.^4, UAT Comuna FrSncesti se angajeaz5 sH aloce sumele necesare

implementbrii proiectului pSni la momentul aprobSrii proiectului ,,Extindere relele
inteligente de distributie gaze naturale in Orasul BEbeni , judelul V6lcea si infiintare
sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna Frdncegti 9i Comuna
Pdusesti, judelul Vdlcea " pSnE la momentul aprob5rii acestuia.

Celelalte prevederi ale HCL nr.67lt1 din 19.t1.2020 r5mdn neschimbate.

3. Este supus dezbaterii punctul trei de pe ordinea de zi : Proiect de hotir6re
cu privire Ia ,,aprobarea devizului general 9i a indicatorilor tehnico -economici
aferenli investiliei ,,Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale in Orasul
Bibeni , judelul VSlcea si infiinlare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in
Comuna FrSncesti 9i Comuna Piu9e9ti, judelul V6lcea" .

Pregedintele de sedinli dd citire proiectului de hotdr6re, referatului de aprobare
al Primarului comunei Frdncesti inregistrat sub nr. 7981 din 18.08.202L, precum 9i
referatului intocmit de viceprimarul localitSlii nr. 7980/18.0 8.202L.



De asemenea, sunt prezentate Documentul de sintez5 integrat al studiilor de
fezabilitate ale Oragului B5beni 9i comunelor Frdncegti 9i Pdu9e9ti, judetul Vdlcea,
elaborat de firma SC SST GRUP TERMO SRL, judetul Iasi, precum 9i raportul de
specialitate nr. 8103 I L9.08.2021 .

Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specficS
ce au fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rAre gi nu necesiti
dezbateri suplimenta re.

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

"pentru" Se aprob6 indicatorii tehnico - economici globali aferenti proiectului
,,Extindere relele inteligente de distributie gaze naturale in Oragul Bdbeni , judelul
V6lcea 9i infiinlare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna
Fr6ncegti 9i Comuna Pdu9e9ti, judetul Vdlcea", Documentul de sintezd conform
anexei 1 care face parte integrant5 din prezenta hot5r6re.

Se aprobd devizul general si indicatorii tehnico - economici aferenti obiectivului
de investitii "Extindere relele inteligente de distributie gaze naturale in Oragul Bdbeni

, judelul V6lcea 9i infiintare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in
Comuna Fr6ncegti 9i Comuna PSusesti, judetul V6lcea", detaliat pentru fiecare
partener in parte, conform anexei 2, respectiv valoare total5 deviz estimative
t03,776,595.65 lei inclusiv TVA, din care 46,677,827.5 lei inclusiv ilA, pentru
lucr5rile de pe raza comunei Frincesti.

4. Punctul patru de pe ordinea de zi este supus dezbaterii : Proiect de
hotdr6re cu privire la t'Construire zid de sprijin pentru proteclie la obiectivul de
investitii Construire salS de sport gcolard in comuna Frdncegti, sat Frdncesti, judelul
V6lcea"

Pregedintele de gedinle dA citire proiectului de hotdr6re, referatului de aprobare
nr. 8114 din 20.08.2021 gi proiectul de hotdrdre iniliat de c5tre primar, referatului nr.
8113/20.08.202L intocmit de viceprimar, adresei CNI nr. 36565/19.08.2021, precum

9i rapoftului de specialitate nr.82061 23.08.202t.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specfic|

c5 au fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesit5
dezbateri supli mentare.

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

"pentru" . Se aprobi construirea zidului de sprijin pentru protectie la obiectivul de
investilii Construire salS de sport gcolar5 in comuna Frdncegti, sat Frdncegti, judelul
VSlcea.

Se aprob5 Tema de proiectare pentru obiectivul de investilii" Construire zid de
sprijin pentru proteclie la obiectivul de investitii Construire sald de sport gcolard in
comuna FrSncegti, sat Frdncegti, judelul V6lcea"



se aproba achizitia unor servicii de proiectare ( sF ), documentalii avize 9i studiu

geotehnic pentru obiectivul de investilii" Construire zid de sprijin pentru proteclie la

obiectivul de investilii construire salS de spoft gcolara in comuna FrSncegti, sat

Fr6ncegti, judelul V5lcea".

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal'

PRESEDINTE DE SEDINTA
Budihoi Sorin Mihai

SECRETAR GENEML,
Jr. Dqmitpg6cu t$aria
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