
ROMANIA
JUDETUT vAlcre
coMUNA FRANCESTT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr pr norAnAne
Cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii

ApErEri de Mal in satul M5nHilegti, c5tun Mogteni, comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea

Primarul comunei Fr6ncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedintS ordinar5 public5 la data de 30.07.2021 la care
pafticipE un num5r de ..... consilieri din totalul de 15 in funclie, Sedin!5 condusS de domnul consilier Boncea
Alexandru Alin

LUAND IN CONSIDERARE:
- Referatul de aprobare nr. 6100 din 24.06.2021, cu privire la initierea proiectului de hot5rdre;

- Referatul vicepri ma rul ui localitSlii nr. 6099/24.06.2021 ;

^ 
-TinAnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hot6rAre, intocmit de c5tre

secretarul localitSlii, nr. ......... din .................,;
- rapoaftele de avizare ale comisiei pentru inv5!5mAnt, culte, s6n5tate, cultura, protectie sociala,

activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, proteclia 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. 129 alin. 2 lit b) 9i alin. 4 lit d) din OUG nr. 57120L9 privind Codul
administrativ, cu modificSrile 9i completirile ulterioare ;
- art. 7 din HotSr6rea Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii flnantate din fonduri
publice, cu modificErile ulterioare
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Legea nr.5712003 privind transparenla decizional5, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit a) 9i art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 571 2OL9 privind Codul
administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, propune urm5toarea :

HoTNRARE
Aft. 1- Se aprobi indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investilii ,,ApHrEri de Mal in satul

MHnEilegti, c5tun Mogteni, comuna Frdncegti, judelul Vdlcea ", conform Anexa nr,l la prezenta, dup5 cum
urmeazS:

- valoarea total5 a investiliei (inclusiv TVA) = 566.869,06 LEI
- din care C+M (inclusiv WA) = 521.260,16 LEI

Aft.2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot5r6ri se insarcineaz5 primarul comunei Fr6ncesti.
Aft. 3 Se imputernicegte secretarul localitSlii sE comunice prezenta hot6r6re Instituliei Prefectului -

judetul V6lcea, Primarului si afigare pentru aducere la cunostin!5 publicS.

INITIATOR
PRIMA& ,;il.

PARASCHIV DAN

F16ncegti, j
24.06.202L

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
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Anexa nr. 1 la HCL .... din 30.07.2O2L

Indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investilii
<<aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiliiApirdri de Malin satul Miniilegti, cdtun Mogteni,

comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea"

Obiectiv situat in comuna Fr6ncegti, satul MHnSilesti, c5tun Mogteni, judelul V6lcea.
Investilia pentru apdriri de mal este de interes local.
Suprafala de teren afectatS in amonte mal drept pod cca 100 ml 9i aval pod cca 50 ml

lungime.

Suprafala de teren amonte pod mal st6ng de cca 30 ml lungime.

Valoarea totalS deviz :

- valoarea totalS a investiliei (inclusiv ryA) = 566.869105 LEI
- din care C+M (inclusiv TVA) = 52L.26O,16 LEI

Valoare fHri TVA
- valoarea total6 a investiliei (exclusiv TVA) = 477.L29$7 LEI
- din care C+M (exclusiv TVA) = 438.03315 LEI

Surse de finantare : Bugetul local 9i alte surse

INITIATOR
PRIMA&

Fr6ncegti, j udetu I V6lcea
24.06.202L

AVIZAT PENTRU LEGALITATE





ROMANIA
JUDETUL vAlcea
coMUNA FRANCESTT
Nr. 6100 din 24.06.2021

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii
Apir6ri de Mal in satul M5n5ilegil, cdtun Mosteni, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea

Avdnd in vedere referatul viceprimarului localitalii, inregistrat sub nr. 6099 din
24.06.2021 initiez proiectul de hot5r6re pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investilii ApErSri de Mal in satul M6n6ilegti, c6tun Mogteni, comuna
Fr6ncegti, j udelul VSlcea,

Investilia pentru apSr5ri de mal este de interes local iar valorile propuse sunt, dup5 cum
urmeazS:

- valoarea totalS a investiliei (inclusiv TVA) = 566.869106 LEI

- din care C+M (inclusiv TVA) = 521.260,16 LEI

- valoarea totalS a investiliei (exclusivryA) = 477.L29t87 LEI

- din care C+M (exclusiv WA) = 438.033175 LEI

tn satul M5nSilesti, in urma viiturii rapide 9i a precipitatiilor abundente, apdrarea de mal
drept din gabioane a podului din c6tunul Mogteni, peste p6r6ul Bistrifa, a fost afectat5
amonte pe o lungime de cca 100 ml 9i aval pe o lungime de cca 50 ml. Prin distrugerea
protecliei de mal este pus6 in pericol structura de rezisten!5 a podului.

TotodatS, apSrarea de mal st6ng din gabioane, amonte pod din citunul Mogteni -$coald
a fost afectatd pe o lungime de cca 30 ml.

Aceaste pagube au fost consemnate in procesul verbal nr. 4BB din 18.01.202L de c5tre
o comisie formati din reprezentantul Instituliei Prefectului - judelul V6lcea, SGA Vdlcea,
ISUJ V6lcea 9i reprezentanlii comunei Fr6ncesti ce s-a intrunit in baza raportului operativ nr.
65 din 05.01.2021.

Date fiind cele mai sus expuse, supun spre aprobarea Consiliului local proiectul iniliat.

PRIMAR,
Daniel Florin PARASCHIV





JUDE-IUL VALCEA
COMUNA TRRruCTSTI
RESURSE UMANE
Nr, 6099 din24,06,202t

Aprobat primar,
Paraschiv Daniel Florin

REFERAT

Prin procesul verbal nr. 4BB din 18.01.2021, o comisie format5 din reprezentantul
Institutiei Prefectului - judelul V6lcea, SGA V6lcea, ISUJ V6lcea gi reprezentanlii
comunei Fr6ncegti, in baza raportului operativ nr, 65 din 05,01,202t, s-au deplasat in
teren pentru a constata pagubele produse in urma precipitaliilor abundente din perioada
04-05,01,2021,

in satul MHnEilegti, in urma viiturii rapide 9i a precipitaliilor abundente, ap5rarea de
mal drept din gabioane a podului din c5tunul Mogteni, peste p6r6ul Bistrifa, a fost
afectatd amonte pe o lungime de cca 100 ml 9i aval pe o lungime de cca 50 ml. Prin
distrugerea protecliei de mal este pus5 in pericol structura de rezisten!5 a podului.

Apirarea de mal st6ng din gabioane, amonte pod din cHtunul Mogteni '$coal5 a

fost afectatd pe o lungime de cca 30 ml,
Ca urmare a celor precizate se impune efectuarea unor lucr5ri de consolidare

structurd a malurilor.
ln acest sens, propun inilierea unui proiect de hotdr6re pentru aprobarea

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ApdrEri de Mal in satul
Mbn5ilegti, c5tun Mosteni, comuna Fr6ncegti, judelul Vdlcea

FatE de cele expuse anterior, vH rog s5 analizali gi si dispuneli in consecinlH.

Viceprimar,
Dumitru- Flavius Cioboat5
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PRIMARIA COMLINEI FRANCESTI

= FRANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 60 I ; Fax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-mail :franc estiprimaria@yahoo. c om

Afi9at a2i,24.06,2021, ora L2,00, nr. 6130
la sediul primiriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

tn conformitate cu aft. 7 din Legea nr 5212003 privind transparenla decizionalS in

administralia publicS, republicat6, aducem la cunogtin!5 publicS intenlia de supunere spre

aprobare Consiliului Local al comunei Fr6ncesti a Proiectului de hotbr6re privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ApHrHri de Mal in satul M5n5ilegti,

c5tun Mogteni, comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea.

Cet5lenii interesali pot consulta proiectul de hot5rAre la sediul Prim5riei pot face
propuneri, sugestii sau recomand6ri pe marginea acestuia pAnH la data de 30 iulie 2021.

Informalii suplimentare pot fi oblinute de la domnigoara Dumitragcu Maria Lavinia,
secretar general Comuna Frdncesti.

Primar ,
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PRIMARIA COMLINEI FRANCESTI

: F'RANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; F-ax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-mail :fr anc es tiprimaria @,yahoo. c om

Nr. 513U24.O6.2O2L

PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 24 iulie 2021 de c5tre primarul comunei Frdncegti, Paraschiv Daniel
Florin 9i secretar general Dumitragcu Maria Lavinia cu ocazia afigdrii anunlului nr. 6130 din
24.06.202L pentru aducerea la cunogtin!5 public5 a Proiectului de hot5r6re privind :

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ApHrHri de Mal in
satul Min5ilegti, cEtun Mogteni, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea.

Locul de afigare : avizier Consiliului local Frdncesti si Site -ul Prim6riei comunei
FrAncegti.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57l20lg privind Codul administrativ, cu
modific5rile 9i complet5rile ulterioare, precum 9i cu cele ale Legii nr. 5212003 privind
transparenta decizional5 in administratia public5, s-a intocmit prezentul proces-verbal.

Primar ,

DANIEL FLORIN PARASCHIV





ROMANIA
JUDETUL vAlcen
coMUNA FRANCESTT
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Raport de specialitate

La Proiectul de hotirdre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investilii Ap5riri de Mal in satul M5nHilegti, c5tun Mogteni, comuna

FrAncegti, judelul V6lcea

Proiectul de hotdrdre respectS prevederile art.. t29 alin, 2 lit b) 9i alin. 4 lit d) din OUG nr,
57l20Lg privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare ;

- art. 7 din Hot5r6rea Guvernului nr. 907120t6 privind etapele de elaborare si continutul -
cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modiflc5rile ulterioare

- Legea nr. 27312006 privind flnantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Prin proiectul de hot5rdre se propune

- aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investilii ,,Apirdri de Mal
in satul M5nSilegti, c5tun Mogteni, comuna Frdncegti, judelul Vdlcea ", dupd cum urmeaz5:

- valoarea totalS a investiliei (inclusiv ryA) = 566.869106 LEI
- din care C+M (inclusiv TVA) = 52L,26O,L6 LEI

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul local al comunei
Fr6ncesti 9i alte surse.

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hotSr6re pe care il
supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Fr6nceSti.

Com pa rtiment contabilitate,

APROBAT
PRIMA&

PAMSCHIV Danie| . F|orin

Inspector, Antonie Luminila
Ili\;/

---1 \ ' ,6r/-'/
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PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI

: FRANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; F ax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e- mail ;franc e s t iprimar ia@,yahoo. c om

Nr. 6174 din 25.06.2O2L

RAPORT

Privind avizarea legalitilii proiectului de hotdrire conform art. 243 dln
O.U.G, nr.57 I zOLg privind Codul Administrativ

Proiectul de hotSrire privind ,,aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investilii ApSrHri de Mal in satul M5n5ilegti, cStun Mogteni, comuna Fr6ncegti, judelul Vdlcea"

Competenla
Potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) lit a) 9i art. 196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57120L9

privind Codul administrativ, cu modificbrile 9i complet5rile ulterioare, aprobarea proiectului de
hotEr6re este de competenla consiliului local.

Dreptul material art. 129 alin. 2 lit b) 9i alin. 4 lit d) din OUG nr. 57120t9 privind Codul
administrativ, cu modific5rile 9i completbrile ulterioare ;

- art,7 din Hotdrdrea Guvernului nr. 907120L0 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificbrile ulterioare

- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Vot: Pentru adoptarea hotdr6rii este necesar votul majorit5lii absolute a consilierilor locali.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotSrdre privind ,,aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ApErSri de Mal in satul MSnbilegil,
cdtun Mogteni, comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea ".

JT, DUMI, MAR.

Nu

Secretar




