
4*..

nUiliE-TU,lL- UATGEA
pruuAruA COMLINEI FRANCESTI

: FRANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; Fax ; 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-mail :fr anc es tiprimaria@yaho o. c om

PROCES .VERBAL

Incheiat ast5zi 18 martie 2Q22cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local Frdncegti,
ora 10,00.

Sedinla a fost convocat5 de cStre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Frincesti, prin dispozitia nr. 153 din LL.03.2022 cu urm5torul proiect de ordine de zi :

1 - Proiect de hotirAre cu privire la aprobarea achizitiei unor senricii de proiectare
pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,, Reabilitare, modernizare

9i dotare $coala GeneralS Genuneni, in comuna Fr6ncegti, sat Genuneni, judelul V6lcea ".
Sedinta se desfSgoar5 tn cadrul primHriei comunei FrAncesti.
La deschiderea sedintei au fost prezenti 15 consilieri din totalul de 15 consilieri locali in

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

Fr6ncesti 9i domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei Frdncesti.
Fiind statutarS, se declar5 deschis5 sedinta ordinard a Consiliului Local Fr6ncesti.
Conform art, 138 alin. 15 din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, secretarul

unititii dH citire procesului verbal al sedintei extraordinare de indat5 din data de 15 martie
2022.

Se supune la vot procesul verbal 9i se aprobS cu unanimitatea prezent6.
In continuare, se dH citire ordinii de zi . Domnul primar, Paraschiv Daniel Florin propune

suplimentarea ordinii de zi, conform anuntului cu privire la suplimentarea ordinii de zi nr.
287L I L8.03.2022 cu urmHtoarele proiecte :

1. Proiect de hotir6re cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei
Fr6ncegti, judelul Vdlcea pentru anul2022 i

2, Proiect de hotdrdre cu privire la completarea Programului anual de investitii pentru
anul 2022 i

3, Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare
pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,, Reabilitare, modernizare

9i dotare $coala GeneralS Dezrobifi, in comuna Fr6ncegti, sat Dezrobifi, judelul V6lcea ";
4. Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea amplas5rii conductelor 9i racordurilor pe

Drumul CAmpului, Drumul de la Crisina 9i Drumul Morii din satul M6n5ilegti, comuna
FrAncegti, judelul Vdlcea pentru asigurarea brangamentului la realizarea obiectivului de

investilii ,,Extindere retea alimentare cu apd in comuna FrAncegti, judelul V6lcea "
Se supune la vot ordinea de zi 9i suplimentarea ordinii de zi 9i se aprobH cu 15 voturi

<< pentru >>.

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotdr6re cu
privire la ,,aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare pentru intocmirea documentaliei
tehnice la obiectivul de investilii ,, Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala GeneralS

Genuneni, in comuna Frdncesti, sat Genuneni, judelul V6lcea " ;
Pregedintele de sedin!5 dH citire proiectului de hotbr6re, referatului de aprobare nr.

24381 09.03,2022 intocmit de primarul comunei FrSncegti cu privire la inilierea proiectului de



hot6r6re, referatului nr, 2435 din 08.03.2022 intocmit de viceprimarul localitSfii, precum gi

adresei CNI nr. 10978 din 04.03.2022 cu privire la comunicarea componenlei documentelor
necesare etapei a 2a, inregistratS la Prim5ria comunei Frdncegti cu nr 2347 din 07.03.2022.

De asemenea, este prezentat 9i raportul de specialitate nr. 24821 09.03.2022 .

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific5 cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot6r6re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi 9i se aprob6 cu 15 voturi "pentru".
Se aprob5 achizitia unor servicii de proiectare pentru intocmirea documentaliei tehnice la
obiectivul de investilii ,,Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala General5 Genuneni, in
comuna Fr6ncegti, sat Genuneni, judelul VAlcea " , astfel cum sunt solicitate de c6tre
Compania NalionalH de Investilii prin adresa 10978 din 04 martie 2022.

Se imputernicegte primarul comunei Fr6ncegti sH semneze contractele de achizitie Si

documentele tehnice.

2. In continuare, este suous dezbaterii punctul doi de pe ordinea de zi : Proiect de
hotirdre cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Fr6ncegti, judelul VAlcea
pentru anul2022.

Pregedintele de gedint5 dE citire proiectului de hot5rdre, referatului de aprobare nr.
2633 din L5.03.2022 , referatului nr. 26321L5.03.2022 intocmit de compaftimentul
contabilitate , precum 9i adrese Companiei Nafionale de Investilii nr.2962 din 04.03.2022.

De asemenea, este prezentat 9i raportul de specialitate nr. 26341L5.03.2022 .

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

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi "pentru" .

Se aprobH includerea ln lista de investilii, sursa A a obiectivelor de investii:
1. Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala General5 Dezrobili, in comuna Fr6ncegti,

sat Dezrobili, judelul V6lcea;

2. Amplasarea conductelor 9i racordurilor pe Drumul C6mpului, Drumul de la Crisina 9i
Drumul Morii din satul MHn5ilegti, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea pentru asigurarea
brangamentului la realizarea obiectivului de investilii ,,Extindere relea alimentare cu ap5 in
comuna Fr6ncegti, judelul VAlcea " .

Se aprob5 transferul unor sume pe capitole si alineate, fErE a modiflca totalul
bugetului rectificat I, dup6 cum urmeazS:

- CAP. 540500/500400- se diminueaza cu suma de 150 mii lei, de la 300 mii lei la
valoarea de 150 mii lei;

- CAP. 655000/710101 " Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala GeneralS Dezrobiti,
in comuna Fr6ncegti, sat Dezrobifi, judelul Vdlcea "- se majoreaza cu suma de 50 mii lei,
de la 134 mii lei la valoarea de 184 mii lei;

- CAP, 70050L17L0101 - " Amplasarea conductelor 9i racordurilor pe Drumul C6mpului,
Drumul de la Crisina 9i Drumul Morii din satul M5n6ilegti, cornuna Fr6ncesti, judelul V6lcea
pentru asigurarea brangamentului la realizarea obiectivului de investilii ,,Extindere relea
alimentare cu ap5 in comuna Frdncegti, judelul V6lcea " " se majoreaza cu suma de 100
mii lei, de la 2 mii lei la valoarea de 102 mii lei;

- CAP.510103/200109- se diminueaza cu suma de 0.60 mii lei, de la 38 mii lei la
valoarea de 37,40 mii lei;



- CAP.84030U710130- "Lucrari de aparare de de mal si punere in siguranta a podului

peste paraul Bistrita, sat Manailesti, catun Mosteni" se malbreaza cu suma de 0.60 mii lei

de la 2349 mii lei la valoarea de2349.60 mii lei;

Lista obiectivelor de investilii, cu finanlare din bugetul local sursa 02 , 9i lista

obiectivelor de investitii pe anul 2022, finanlate sursa A, completate cu noile obiective vor

constitui anexa 1 9i 2 la hot5rdre.

3. Urmdtorul punct qe ordinea de zi este: Proiect de hotir6re cu privire la
completarea Programului anual de investitii pentru anul2022 l

Pregedintele de gedin!5 dH citire proiectului de hot6r6re, referatului de aprobare nr.

26981 t6.02.2022intocmit de primarul comunei Frincegti cu privire la inilierea proiectului de

hot5rSre, referatului nr. 2697 din 16.03.2022 intocmit de viceprimarul localitHlii, precum 9i

rapoftului de specialitate nr. 270t1 L6.03.2022.
Alte disculii nu sunt.

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificS cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hotirdre gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi "pentru". Se

completeazb Programul anual de investilii pentru anul 2022, aprobat prin HotHr6rea

Consiliului Local nr 13 din 28.02.2022, cu obiectivul :

- ,,Amplasarea conductelor 9i racordurilor pe Drumul C6mpului, Drumul de la Crisina 9i
Drumul Morii din satul MinSilegti, comuna FrSncegti, judelul V6lcea pentru asigurarea
brangamentului la realizarea obiectivului de investilii ,,Extindere relea alimentare cu

apH in comuna Fr6ncegti, judelul VSlcea " .

4. Punctul patru de p Proiect de hot5rire cu privire la aprobarea

achizitiei unor servicii de proiectare pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de

investilii ,, Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala GeneralH Dezrobili, in comuna Frdncegti,

sat Dezrobili, judelul Vdlcea ".
Pregedintele de gedinl6 dA citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.

27041 t6,03,2022 intocmit de primarul comunei Frdncegti Si referatului nr. 2703 din

t6.03.2022 intocm it d e vi cepri ma ru I I oca I it5lii.
De asemenea, sunt prezentate adresa CNI nr. 2962 din 04.03.2022 cu privire la

comunicarea componenlei documentelor necesare etapei a 2a, ?nregistrat5 la Prim5ria

comunei FrAncegti cu nr 2351 din 07.03.2022 gi raportul de specialitate nr. 27071

t6.03.2022.
Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rire gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi "pentru".
Se aprob5 achizitia unor servicii de proiectare pentru intocmirea documentaliei tehnice la

obiectivul de investilii ,,Reabilitare, modernizare 9i dotare $coala General5 Dezrobili, in
comuna Frincegti, sat Dezrobifi, judelul Vdlcea" , astfel cum sunt solicitate de c5tre

Compania Nalional6 de Investilii prin adresa 2962 din 04 maftie 2022.
Se imputernicegte primarul comunei Frdncegti sH semneze contractele de achizilie 9i

documentele tehnice.



5.in continuare este supus dezbaterii punctul cinci pe ordinea de zi Proiect de
hotHrAre cu privire la aprobarea amplasHrii conductelor si racordurilor pe Drumul C6mpului,
Drumul de la Crisina 9i Drumul Morii din satul MEnSilegti, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea
pentru asigurarea brangamentului la realizarea obiectivului de investilii ,,Extindere relea
alimentare cu ap5 in comuna Fr6ncesti, judeful V6lcea ,, .

Pregedintele de gedin!5 prezint5 proiectul de hot516re insotit de referatul de aprobare
nr.27651 17.03.2022 al primarului comunei Fr6ncegti, referatul nr.2729 din 16.03.2022
intocmit de viceprimarul localitdtii, precum 9i raportul de specialitate nr. 27681 17.O3.2OZZ .

Alte disculii nu sunt.

_ Sunt depuse rapoartele de avizare ale cornisiilor cu aviz favorabil 9i se specific5 cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rAre gi nu necesitE dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul cinci de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi "pentru".
Se aprobd amplasarea conductelor 9i racordurilor pe Drumul C6mpului, Drumul de la Crisina
9i Drumul Morii din satul M5nHilegti, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea pentru asigurarea
brangamentului la realizarea obiectivului de investitii ,,Extindere relea alimentare cu apE in
comuna FrAncegti, judelul V6lcea " .

Se aprob5 achizitia unor servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiilor
tehnice la obiectivul de investilii ,,Amplasarea conductelor 9i racordurilor pe Drumul
C6mpului, Drumul de la Crisina si Drumul Morii din satul MSn5ilesti, comuna FrAncegti,
judelul V6lcea pentru asigurarea bransamentului la realizarea obiectivului de investitii
,,Extindere retea alimentare cu ap5 in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea " .

Se imputernicegte primarul comunei Fr6ncesti sE semneze contractele de achizitie si
documentaliile tehnice.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE 9EDINTA,
ERT,I-OIU ION EMANOIL

SECRETAR GENERAL,

JT. DUMITRA$CU MARIA - LAVINIA


