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Incheiat ast5zi 1"5 noiembrie 2021. cu ocazia sedinlei ordinare a consiliului LocalFr6ncesti, ora 14,00.

Sedinta a fost convocat5 de c5tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comuneiFr6ncesti, prin dispozilia nr. 289 din 08.11,2021 ., ,rr5torul proiect de ordine dezi:
I' Proiect de hotdr6re cu privire la alegerea presedintelui de sedintd al ConsiliuluiLocal al comunei FrSncesti pe o perioadd de S luni;
2' Proiect de hotdrAre cu privire la prelungirea valabilitdtii planului urbanisticgeneral al comunei Fr6ncesti si a Regulamentului toiat'4. urbanism ur"r.nt aprobat prin

"'^i;,L,rj!..tr.2oiJ, 
panE ia intraiea in visoare a-iourui pran uinarist"ic"senerar;

sedinta se desf5goar5 in cadrur prim5riei comunei Fr6ncesti.

rrn.glJ 
deschiderea sedinlei au fost prezenti 14 consilieri din totalul de 14 consilieri in

De asemenea, au mai participat : domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comuneiFrSncesti, domniSoara Dumitraqcu Lavinia, secretar gunurur in cadrul comunei Fr6ncesti.Fiind statutarS, se declarE dcschisS sedinla;;r;; I consiliului Local Fr6ncesti.Conform art' 138 alin' 15 din ouG nr. illzotg priuino codul administrativ, secretarulunitdtii dE citire procesului verbal al sedinlei ordinare oin oata de 29 octombrie zozr.se supune ra vot procesur verbar gi se aproba ., ,nuniritatea prezent5.In continuare, se d5 citire ordiniide zi . o"rrrr primar, parschiv Daniel Florin propunesuplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotdr6re privind " ajustarea valorii contractuluide lucrSri pentru obieciivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in satele

iliii,itl;::1i"0't' 
si Mosteni ( t-a Bslteanu, Brishidii si cornic ) din comuna Fr6nceeti,

o ,",ifrtilune 
la vot ordinea de zi si suplimentarea ordinii de zi si se aprobS cu T4voturi

or,ru?;il'isoara 
secretar subliniazS ca initiator al tuturor proiectelor de hotS16re este

1. fute supus dezbde{ipurcIulunu de pe ordinea de zi : proiect de hotdr6re cuprivire la alegerea presedintelui de sedintE al consiliurui t-ocat al comunei Fr6ncegti pe operioad5 de 3 luni ;

Presedintele de sedintS dd citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.11206 din 01'LL'2021. cu privire la,,alegerea presedintelui de sedint5 al consiliului Local alcomunei Fr6ncesti pe o perioadS de 3luni ", referatului nr. 11205 din 01.1 L.2o2L, precumsi raportului de specialitate nr. tIZOgl OL.LL.IO2|.
Domnul consilier local VlSdescu Ion il propune pe domnul consilier /viceprimarcioboatS Dumitru Fravius pentru functia de presedinte de sedintd.
Alte propuneri nu sunt.



' . SUPlllllEl lLqI'E. .

,,' ',.' Alte di9cu.lii nu sunt.

.. i,:,, se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi si se aprob6 cu 1"4 voturi "pentru" ' se
',, 

nrrnJdin'iunctia de pregedinte de gedin!5, pentru conducerea gedinlelor ordinare si
-.' ' El-rrir rc

.iir.,i,t'..;";i;'a;.;itiuiui io.at Fr6nceiti, d 
jnul consilicr cioboatd Dumitru .Flavius'

Durata mandatului de pregedinte de Sedin!5 este de 3 luni, respectiv noiembrie

decembrie 2O2l9i ianuarie ZOZZ.' La sf6rgitul perioadei, mandatul inceteazb de drept'

2. In continuare, este supus oezr-lalettt l-.,utl_L_!91-9_v-l-vL-eL -Y!-Y-.LrYe--eY-,

hot5rArecup,iui,eibanisticgeneralalcomuneiFr6ncesti< .n r i ^A^X l-

;".'ffi;##ilLi #i;;,i'u."ir*-.i.i..t aprobat prin HCinr.47l30.11'2011, p6ni la

intrarea-in vigoare a noului plan urbanistic general '

presedi"ntele de gedlnib db citire proLctului de hotdrtire si referatului de aprobare nr'

10183 din 08.10,2021, cu privire la "prelunglrea valabilitSlii Planului urbanistic general al

comunei Fr6ncesti si a Regulamentului local de urbanism aferent aprobat prin HCL nr' 471

30.11.2011 , p6n5 la intrarea tn vigoare a noului plan urbanistic general "'

De asemenea, sunt prezentate si referatul Arhitectului sef, Directia Urbanism si

Amenajarea Teritoriului din cadrul consiliului Judetean VSlcea nr' t6547 din 07'10'2021'

inregistrat ra primbria comunei Fr6ncesti cu numirul Lor74 din 0B'L0.2021, precum sl

raportul de specialitate nr. 10186 din 0B'10'2021'

Planul urbanistic general al comunel F16ncesti si Regulamentul local de urbanism

aferent au fost aprobate prin HCL nr' 47130'11'2011 '

2.

Alte disculii nu sunt.

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor

fost studiate materialele anexate proiectulul de

: Proiect de

cu aviz favorabil 9i se specifici cE au

hot5rSre 5l nu necesit5 dezbateri

\,

suplimentare.
Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi 9i propunerea fbcut! si se aprobd cu

14 voturi "pentru,, , Se aprob5 prelungirea valabilitbtii Planului urbanistic gcneral al comunei

Fr6ncesti gi a Regulamentului local de urbanism aferent aprobat prin HCL nr' 471

SO.ir.ZOri, pAnd la-intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general'

3.Urmdtorulpunctpeordineadezieste:Proiectdehotdr6recuprivirela
ajustarea valorii contiactutui de lucr5ri pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de

interes local in satele Fr6ncesti, Dezrobili si Mosteni ( La BSlteanu, Brighidii si colnic ) din

comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea'

Pregedintele de gedinlS d5 citire proiectului de hotdrare, referatul de aprobare nr'

L16771 og,Ll'202L, referatului vicepr|marului nr' L1676 l 09,LL,2021,

De asemenea, sunt prezentate si raportul de specialitate nr. 11680 din 09'lt'2021 '

Nota de constatare nr. 10248 din 11. Lo.zozt emisa de cdtre sc civlL SPEED SRL, precum si

dispozitia de santie nr. 1 din 12.70.2021 '

Indicatorii tehnico -economici aferenti investitiei ,,Modernizare drumuri de interes local

in satele Fr6ncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La BSlteanu, Brlghidii si Colnic ) din comuna

FrSncegti, judelul V6lcea au fost aprobati prin HCL nr. 62 din 05.10'2021'

pentru consolidarea zonei afectate din drumulul Colnlc cu un zid de gabioane iar pentru

strada La Bdlteanu inlocuirea tubului existent cu un nou tub de acelagi diametru si aceeasi

lungime a fost intocmit un centralizator de cheltuieli a c6rui valoare fird TVA este 26'000 lei'

din care pode! tuburar are varoarea de 16,701,05 rei si Gabioanere reflectS valoarea de

9298,95 lei, precizeazS domnul primar Paraschiv Daniel Florin.

Alte disculii nu sunt.

rse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specificS c5 au

materialele anexate proiectului de hot;16re 9i nu necesitS dezbateri



Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificS cb au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesitS dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi gi propunerea fScut5 si se aprob5 cu
14 voturi "pentru" . Se aprobS ajustarea valorii contractului de lucrdri pentru obiectivul de
Investitii indicatorilor tehnico -economici aferenti investitiei ,,Modernizare drumuri de interes
local in satele Fr6ncesti, Dezrobiti si Mosteni ( La BSlteanu, Brighidii si Colnic ) din comuna
FrAncesti, judetul VAlcea, in sensul major5rii dupS cum urmeaz5:
- valoare fdrd TVA = 26.000 LEI

din care - Podet tubular 16,701,05 lei
- Gabioane 9298,95,1ei

Valoarea de 26.000 lei cu care se majoreazd contractul de lucriri va fi suportatS din
capitolul 5 Alte Cheltuieli pct. 5,3 Cheltuieli diverse si neprev5zute cuprinse in Devizul general
cu indicatorii tehnico - economici aprobati prin HCL nr 62 din 05.10.2021.

Se imputerniceste primarul Comunei FrSncesti sE semneze actul aditional pentru
ajustarea valorii contractului de lucrdri.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot5rSri se insarcineazb primarul comunei
FrSncesti,

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

SECRETAR GENERAL,**,W:i ,VINIA
-:;>

PRESEDINTE DE SEDINTA,




