
ROMANIA
,UDETUL vAlcre
coMUNA FRANCESTI
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe uorAnAnr
Cu privire la aprobarea temei de proiectare 9i achizitia unor servicii de proiectare ( DALI
+ PT ) pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul'de investilii ,,Modernizare
drumuri de interes local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul

Campului, comuna Frdncegti, judelul Vdlcea "

Primarul comunei FrSncesti, PAMSCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedintd ordinar6 public5 la data de
......,202L la care participE un numSr de ..... consilieri din totalul de 15 in functie, gedint5
condus6 de domnul consilier local Eritoiu Ion Emanoil

LUAND IN CONSIDEMRE:
-referat de aprobare nr, 206L1 25,02.2022 a primarului comunei Fr6ncegti cu privire la

inilierea proiectului de hot5r6re;
-nota de fundamentare nr, 2060 din 25.02.2022 intocmit6 de viceprimarul localit6lii;
-Jin6nd seama de rapoftul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hot5r6re,

intocmit de c6tre secretarul localit5tii, nr, ...,,1.........,;
- rapoaftele de avizare ale comisiei pentru invS!5m5nt, culte, sHn5tate, cultura,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe,
dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget finante, administrarea
domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si
comert, comisiei pentru administratie publica locala, juridice, ap5rarea ordinii publice si
linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu art. L29 alin. 2 lit b, alin. 4 lit d) 9i alin. 14 din OUG nr.
57l20Lg privind Codul administrativ, cu modific5rile gi completHrile ulterioare;
- art, 44 9i 45 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare;
- HG nr. 907120t6 privind etapele de elaborare 9i conlinutul cadru al documentaliilor
tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investilii finanlate din fonduri
publice, cu modific5rile 9i completdrile ulterioare;
-Legea 5212003 privind transparenta decizionalS, cu modific5rile 9i complet5rile
ulterioare;

ln temeiul aft. 139 alin. (3) lit. a) 9i art.196 alin.(l), lit.a) din OUG nr. 571 z}tg
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propune
urm6toarea :

HOTARARE
Art. 1- Se aprob6 Tema de proiectare pentru obiectivul de investilii ,,Modernizare

drumuri de interes local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul
Campului, comuna Frdncegti, judelul V6lcea ".

Art,2 Se aprob5 achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru

intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de



interes local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului,
comuna Frdncegti, judetul Vdlcea "

Att. 3 Se imputernicegte primarul comunei Fr6ncegti sH semneze contractul de
achizilie 9i documentele tehnice.

Aft. 4 Primarul comunei Frdncegti, va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hot5r6ri, iar secretarul general o va aduce la cunogtiin!5 public5 prin afigare gi
o va comunica Institutiei Prefectului - judetul Vdlcea 9i Primarului comunei Frdncesti.

INITIATOR
PRIMA&

PARASCHIV DANIEL FLORIN

Fr6ncesti, judetu I Valcea, 25,02.2022

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,

JT. MARIA LAVINIA DUMITRASCU



coMrrNA FRANCE$Tr
JUDETUL vArcBa

Nr. 2060/25 .02.2022

DE ACORD
PRIMAR,

NotI de fundamentare
cu privire la aprobarea temei de proiectare qi aprob area achizi{iei unor servicii de

proiectare ( DALI+ PT) pentru intocmirea documenta{iei tehnice la obiectivut de investi{ii
"Modernizare drumuri de interes local in satul Mlniileqti, Drumul Morii, Drumul de la

Crisina, Drumul Cimpului, comuna Frffnceqti, jud. Vilcea,,

bn"t,ui.tit. pentru proiectarea gi aprobare a achizi[ieiunor servicii de proiectare ( DALI+
PT) la obiectivul de investilii "Modernizare drumuri de interes local in satul il4enaileqti, Drumul
Morii, Drumul de la Crisina, Drumul CAmpului, comuna Frdnceqti, jud. V6lcea,,, precum qi alte
cheltuieli de investilii finan{ate din fonduri publice locale, sunt cuprin-se in bugetuiir4iuf al anului
2022.

Acest obiectiv este prins in programul anual de investi{ii, la punctul 6, fiind necesar6
achizilia unor servicii de proiectare.

Fa{I de cele evocate anterior, vI rugdm sd, analizali gi sd dispune{i in sensul ini{ierii unui
proiect de hotdrdre pentru aprobarea temei de proiectare qi'aprob aiea achizi{iei unor servicii de
proiectare ( DALI+ PT) pentru intocmirea documentafiei lehnice la obiectivul de investifii
"Modernizare drumuri de interes local in satul Mindileqti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina,
Drumul Cdmpului, comuna Frdnceqti, jud. V6lcea,,.

VICEPRIMAR,
Dumitru - Flavius CIOBOATA

PARASCHIV

T-'ir!+r* i\a. *aY

Yomuutt



\,



ROMANIA
JUDETUL vAr,cre
coMUNA rnANcr$u

Nr. 206U 25.02,2022

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la aprobarea temei de proiectare 9i achizitia unor servicii de proiectare ( DALI
+ PT ) pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare
drumuri de interes local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul

Campului, comuna FrAncegti, judelul V6lcea

Prin nota de fundamentare nr. 2060 din 25.02.2022, viceprimarul localit5lii propune inilierea
unui proiect de hot516re pentru aprobarea temei de proiectare 9i achizitia unor seruicii de proiectare
( DALI + PT ) pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare
drumuri de interes local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului,
comuna Frdncegti, judelul V6lcea.

Inilierea proiectului de hot5r6re este argumentat5 deoarece prin referatul de aprobare nr. 657
din 20.01.2022 a fost iniliat proiectul de hot5rdre cu privire la aprobarea Programului anual de
investitii pentru anul2022 .

In cadrul celor mai impoftante investitii propuse a fi realizate in acest an, in funclie de
posibilitSlile de flnanlare localS sau guvernamental5 a fost cuprins si obiectivul ,,Modernizare
drumuri de interes local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului,
comuna FrSncegti, judelul V6lcea ".

Cheltuielile pentru proiectarea 9i aprobarea achizitiei serviciilor de proiectare ( DALI + PT ) la

acest obiectiv de investi[ii au fost cuprinse in valorile bugetului local inilial al anului 2022,
tn acest sens, propun spre aprobare de c5tre Consiliul local Fr6ncegti :

- tema de proiectare pentru obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul
Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna Fr6ncegti, judelul
V6lcea ".

- achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea documentaliei tehnice la
obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul M5n6ilesfi, Drumul Morii,
Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna Frdncegti, judelul Vdlcea " ,

- imputernicirea primarului comunei FrAncegti sH semneze contractul de achizilie 9i
documentele tehnice.

Date fiind cele precizate anterior, iniliez gi suslin acest proiectul de hot5rdre cu privire la
aprobarea temei de proiectare 9i achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea
documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,, Modernizare drumuri de interes local in satul
Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea".

PRIMAR,
Daniel Florin PARASCHIV
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RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea temei de proiectare qi aprob area achizi{iei unor r"*i.ii d.

proiectare ( DALI+ PT) pentru intocmirea documenta(iei tehnice Ia obiectivul de investi(ii
"Modernizare drumuri de interes local in satul Minlileqti, Drumul Morii, Drumul de la

Crisina, Drumul Cflmpului, comuna Frflnceqti, jud. Vilcea"

Subsemnata, Antonie Luminifa, inspector superior in cadrul compartimentului de
contabilitate al primdriei comunei Frdnceqti, subliniez cd proiectul de hotdrdie a fost ini(iat ca
urnare a referatului de aprobare nr.2061125.02.2022, precum gi a notei de fundamentare nr.
2060/25.02.2022, avdnd in vedere aprobarea temei de proiectare qi aprobarea achizifiei unor
servicii de proiectare ( DALI+ PT) pentru intocmirea documentatiei tehnice la obiectivul de
investifii "Modernizare drumuri de interes local ?n satul Mdniilegti, Drumul Morii, Drumul de la
Crisina, Drumul C6mpului, comuna Frdncegti, jud. Vilcea,,.

Men{ionez, cI acest obiectiv este prins in programul anual de investi{ii, la punctul 6, fiind
necesari achizilia unor serv i c i i de pro iectare.

Cheltuielile pentru investifiile publice gi alte cheltuieli de investilii finan{ate din fonduri
publice locale, sunt cuprinse in bugetul inifial al anului 2022.

Dat fiind acest aspect, sunt supuse spre aprobarea Consiliului Local, aprobarea temei de
proiectare qi aprobareaachizi[iei unor servicii de proiectare.

coMUNA rnANCryu
ruDETUL VATCBR

Nr.2069125.02.2022

Contabil,
ANTONIE Luminila

DE ACORD
PRIMAR,

PARA S CHIV Dani elEl,orir-r

Responsabil C.F.P.
AVRAM Elena Aniqoara

al
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Afigat a2i,25.02.2022, ora t4,00, nr.2062
la sediul primdriei comunei Frincesti

ANUNT

In conformitate cu art. 7 din Legea nr 5212003 privind transparenla decizional5 in

administralia publicS, republicatS, aducem la cunogtin!5 public5 intenlia de supunere spre

aprobare Consiliului Local al comunei Fr6ncesti a Proiectului de hot5rdre privind aprobarea

temei de proiectare 9i achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea

documentaliei tehnice la obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul

Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna Frdncegti, judelul

V6lcea ".

Informalii suplimentare pot fi oblinute de la domnigoara Dumitragcu Maria Lavinia,

secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar ,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

Secretar General,
MARIA LAVINIA DUMITMSCU
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Nr. 2053/25.02.2022

PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 25 februarie2022 de c5tre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv Daniel

Florin 9i secretar general.Dumitragcu Maria Lavinia cu ocazia afig5rii anunlului nr. 2062 din

25.02.2022 pentru aducerea la cunogtin!5 public5 a Proiectului de hot5r6re privind aprobarea

temei de proiectare 9i achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea

documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul

Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna Fr6ncegti, judelul

V6lcea ".

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57120t9 privind Codul administrativ, cu

modificHrile 9i completirile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 5212003 privind

transparenta decizional5 in administratia publicS, s-a intocmit prezentul proces-verbal.

Primar ,
DANIEL FLORIN PARASCHIV

Secretar General,
MARIA LAVINIA DUMITMSCU





IUE-IETUI- UAL@EA
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Nr. 2075 din 25.02,2022

RAPORT

Privind avizarea legalitSlii proiectului de hotdr6re conform att. 243 din O.U.G. nr.
57 I zOLg privind Codul Administrativ

Proiectul de hotbrdre privind aprobarea ,,aprobarea temei de proiectare gi achizitia unor

servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de

investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la
Crisina, Drumul Campului, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea ""

Competenla

Potrivit prevederilor art, 139 alin. (3) lit. a) 9i aft.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57l20lg
privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, aprobarea proiectului

de hot5rdre este de competenla consiliului local.

Dreptul material - art. L29 alin, 2 lit b, alin. 4 lit d) 9i alin. 14 din OUG nr. 57l20tg
privind Codul administrativ, cu modificirile 9i complet6rile ulterioare;
- art, 44 gi 45 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,cu modificarile si

completarile ulterioare;
- HG nr. 90712076 privind etapele de elaborare gi confinutul cadru al documentaliilor tehnico

- economice aferente obiectivelor / proiectelor de investilii flnanlate din fonduri publice, cu

modifl cirile 9i completHrile ulterioare;
-Legea 5212003 privind transparenta decizionalS, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare;

Vot: Pentru adoptarea hot6r6rii este necesar votul majorit5lii absolutea consilierilor
locali .

Date flind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hot5r6re privind

aprobarea temei de proiectare 9i achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru

intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes

local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna

Fr6ncegti, judelul Vdlcea ".

Secretar general,
JT, DUMITRASCU MARIA LAVINIA




