
ROMANIA
JUDETUL vAlcrn
coMUNA FRANCE$TT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr or norAnAne

Cu privire la: aprobarea obiectivului de investilii " ApSrEri de Mal in satul MSndilegti,
cbtun Mosteni, comuna Frincegti, judelul Vdlcea"

Primarul comunei Frincesti, PAMSCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Frdncesti intrunit in gedint6 extraordinari public5 la data
de 05,fq.2021 la care participS un num5r de..... consilieri din totalul de 15 in functie,
Sedin!5 cbndus5 de domnul consilier

LUAND IN CONSIDEMRE:
- Referatul de aprobare nr.9946 din 01.10.2021 gi proiectul de hot5r6re initiatde

cStre primar;
- Referatul nr.9946101.10.2021 intocmit de viceprimar ;
-Jindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit6tii proiectului de

hotSrdre, intocmit de cdtre secretarul localit5tii nr. ......,..................;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru invS!5m6nt, culte, s5n5tate, 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, ap6rarea ordinii publice si
linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu
- art.7 din Hotirdrea Guvernului nr. 907120L6 privind etapele de elaborare si continutul
- cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de/'\ investitii finantate din fonduri publice, cu modific5rile ulterioare

Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare,
-Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionalS, cu modific5rile gi completirile
ulterioare.

tn temeiul art, 139 alin. (3) lit a) 9i art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr, 571 z}tg
privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, propune
urmdtoarea:

HOTARARE
Art.l Se aprobS obiectivului de investilii " Ap6rdri de Mal in satul M5ndilegti,

cStun Mogteni, comuna FrSncegti, judelul V6lcea."

Art.2 Se aprob5 Tema de proiectare pentru obiectivul de investilii " Apirdri de
Mal Tn satul M5ndilegti, c5tun Mogteni, comuna Frdncegti, judelul Vdlcea."



Art.3 Se aprob5 achizitia unor servicii de proiectare ( SF +pT ), documentalii
avize 9i studii pentru obiectivul de investilii " ApHrHri de Mal in satul Min5ilegti, c5tun
Mogteni, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea ,,.

Art. 4 Primarul va duce la indeplinire prezenta hot5rdre, iar secretarul localitfilii
o va comunica la: Institutia Prefectului judetul Valcea, Primarului si afigare la sediul
prim5riei pentru aducere la cunogtinl5 public5.

INITIATOR
PRIMA&

PARASCHIV DANIEL FLORIN
AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Secretar Generalq

Frincesti, judetul Valcea, 01. 10.2021

Jr. t/



ROMANIA
JUDETUL vAlcen
coMUNA FRANCESTI
Nr. 9961 din 01.10.2021

REFERAT DE APROBARE

Cu privire Ia aprobarea obiectivului de investitii " ApErEri de Mal in satul MEnEilegti, c5tun Mogteni,
comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea"

Ca urmare a referatului viceprimarului nr. 9960 din 01.10.2021, a fost initiat proiectul de

hotd16re,

tn satul MSniilesti, in urma viiturii rapide si a precipitatiilor abundente, apErarea de mal drept
din gabioane a podului din cdtunul Mosteni, peste p6r6ul Bistrila, a fost afectat5 amonte pe o
lungime de cca 100 ml si aval pe o lungime de cca 50 ml. Prin distrugerea protectiei de mal este pus5
in pericol structura de rezistent5 a podului.

ApSrarea de mal stSng dln gabioane, amonte pod din cdtunul Mosteni -ScoalS a fost afectatS pe

o lungime de cca 30 ml.
Ca urmare a celor precizate se impune efectuarea unor lucr5ri de consolidare structur5 a

malurilor.
Ca urmare a procesul verbal nr. 4BB din 18.01.2021 a fost intocmit devizul estimativ al

pagubelor iar indicatorii au fost aprobati prin hot5rSrea precizatS la primul alineat.
Prin adresa VLG_STZ-15570124.09.2021 emisd de Administratia JudeteanS a Finanlelor Publice

VSlcea, inregistrati in cadrul institutiei noastre cu nr. 9736127.09.2021, suntem informati c5 prin HG

nr.99212021 pentru Comuna Fr6ncesti a fost alocat5 suma de 169 mii lei din Fondul de intervenlie la
dispozitia Guvernului, prev5zut in lrugetul de stat pe anul 2021, pentru efectuarea unor lucrSri de
refacere a infrastructurli locale afectate ca urmare a calamitStilor naturale produsein anul 2021,

tn acest sens, a fost initiat proiect de hot5r6re pentru rectiflcarea bugetului local al comunei
FrSncesti pentru includerea sumelor alocate in capitolele bugetare aferente.

Asadar, prin proiectul de hotS16re se propune
-aprobarea obiectivului de investitii " ApdrEri de Mal in satul Mbndilesti, c5tun Mosteni, comuna

Fr6ncesti, judelul V6lcea."
- aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investilii " ApEriri de Mal in satul

MEndilesti, cdtun Mosteni, comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea."
- aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare ( SF +PT ), documentalii avize si studii pentru

obiectivul de investitii " ApSrdri de Mal in satul MEnSilesti, cStun Mosteni, comuna Fr6ncesti, judetul
VSlcea ".

FatE de cele evocate anterlor, supun spre aprobarea Consiliului local proiectul initiat .

PRIMAR,
Danie| FIorIn PARASCHIV

1i, $A i\ ru,{'





JUDETUL VALCEA

COMUNA FRANCESTI

VICEPRIMAR
Nr. 9960/01.70.202L

REFERAT

Prin HCL nr.37 din 30,07. 2027 au fost aprobati indicatorii tehnico -economici rezultati in
baza devizulul general intocmit pentru solicitarea inaintat5 Guvernului Rom6niei in vederea
alocSrii unor sume din fondul de rezerv5.

Asa cum am precizat si prin referatul nr. 6099 din 24.06.2021 o comisle formatS din
reprezentantul Institutiei Prefectului - judetul VSlcea, SGA V6lcea, ISUJ V6lcea si reprezentantii
comunei FrSncegti, in baza raportului operativ nr. 65 din 05.01.2021, s-au deplasat in teren
pentru a constata pagubele produse in urma precipitatiilor abundente din perioada 04-
05.01.2021. In acest sens/ a fostincheiat procesul verbal nr.4BB din 18.01.2021.

tn satul MEniilesti, in urma viiturii rapide 9i a precipitatiilor abundente, apSrarea de mal
drept din gabioane a podului din c5tunul Mogteni, peste p6rAul Bistrifa, a fost afectatl amonte
pe o lungime de cca 100 ml si aval pe o lungime de cca 50 ml. Prin dlstrugerea protectiei de mal
este pusE in pericol structura de rezistent5 a podului.

Ap5rarea de mal st6ng din gabioane, amonte pod din c5tunul Mosteni -ScoalS a fost
afectat5 pe o lungime de cca 30 ml.

Ca urmare a celor preclzate se impune efectuarea unor lucr5ri de consolidare structur5 a
malurilor.

Ca urmare a procesul verbal nr. 4BB din 18.01.202L a fost intocmit devizul estimativ al
pagubelor iar indicatorii au fost aprobati prin hotd16rea precizatd la primul alineat.

Prin adresa VLG_STZ-15570124.09.2021 emisi de Administratia Judeteani a Finanlelor
Publice V6lcea, inregistrat5 in cadrul institutiei noastre cu nr, 9736127.09.202!, suntem informati
cE prin HG nr. 99212021pentru Comuna Fr6ncesti a fost alocat5 suma de 169 mii lei din Fondul
de intervenlie la dispozitia Guvernului, prev5zut tn bugetul de stat pe anul 2021, pentru
efectuarea unor lucrSri de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamit5tilor
naturale produse in anul 2021.

In acest sens/ a fost initiat proiect de hotSrSre pentru rectificarea bugetului local al
comunei Fr6ncesti pentru includerea sumelor alocate in capitolele bugetare aferente.

Ca atare, propun inllierea unui proiect de hot516re pentru aprobarea obiectivului de
investitii " ApErEri de Mal in satul MSniilesti, cStun Mosteni, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea."

Totodat5, propun aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii " ApbrSri
de Mal in satul MEndilesti, c5tun Mogteni, comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea."

De asemenea, propun aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare ( SF +PT ),
documentatii avlze si studii pentru obiectivul de investitii " ApSrSri de Mal in satul MEn5ilesti,
c5tun Mosteni, comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea ".

F'atI r:le r:elc-. expuse ant.erior", vi roq :;ii analiz;rti :;i sI drspr-rneti in consecintS ,

Viceprimar,
Dumitru- Flavius CioboatS
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COMLINEI FRANCESTI

_ FRANCESTI ::
T'el : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; Fex ; 0 2 5 0 /7 6 2 78_::,"r il ;franc es tiprimaria@yahoo. c o m

Afisat aai,04.10.2021, ora 12,00, nr. tOO22
la sediul primSriei comunei FrAncesti

ANUNT

in conformitate cu art. 7 din Legea nr 52l2OO3 privind transparenla
decizionalS in administratia public5, republicat5, aducem la cunostint5 publicE
intenlia de supunere spre aprobare Consiliului Local al comunei Fr6ncegti a
Proiectului de hot5rSre privind aprobarea obiectivului de investitii " Ap5rdri de Mal in
satul MSndilesti, cdtun Mostenl, comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea"

Cet5tenii interesati pot consulta proiectul de hotdrSre la sediul primdriei pot
face propuneri, sugestii sau recomanddri pe marginea acestuia p6ni la data de 05
octombrie 2027.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la domnisoara Dumitrascu Maria
Lavinia, secretar general Comuna Fr6ncesti,

Primar,
PARASCHIV Danie| F|orin DUM

cotu$$n

Secretar
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PRIMARIA COMLNEI FRANCESTI

= I;RANCESI'I ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; Fax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e- ma il ;franc es t iprimar ia@yahoo. com

Nr. 10023 din 04.1"0.2021

PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 04 octombrie 2027 de citre primarul comunei Fr6ncegti,
Paraschiv Daniel Florin si secretar general Dumitragcu Maria Lavinia cu ocazia

afigdrii anuntului nr. 10022 din 04.70.2A2t pentru aducerea la cunogtin!5 public5 a

Proiectului de hot516re privind ,, aprobarea obiectivului de investitii " ApErEri de Mal

in satul Mdnbilesti, c5tun Mogteni, comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea"" .

Locul de afigare : avizier Consiliului local Frdncesti si Site -ul Primiriei comunei
Frdncesti,

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

modificdrile si complet5rile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr.5212003 privind
transparenta decizionald in administratia publicS, s-a intocmit prezentul proces-

verbal.

Primar,

DANIEL FLORIN PARASCHIV

Secretar General,

MArv,
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PRIMAIUA COMTINEI F'RANCESTI

: FRANCESf'I ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 60 1 ; Fax ; 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e- ma il :franc es tipr imar ia@yahoo. com

Nr. 10027 I 04.10.2021 AVIZAT,
PRIMAR

PARASCHIV DANIEL _ FI-ORIN
)

RAPORT DE SPECIALITATE

Co m pa rti m e n t co n ta b i t ita te,
Inspector, Antonie Lupinita

dz
Responsabil CFpl

Inspector, Av;am Elena

Mu'
I

Proiectul de hotSrSre propune -aprobarea obiectivului de investitii " Apdr5ri de Mal in
satul MSnSilesti, cStun Mosteni, comuna FrSncesti, iudetul V6lcea.,,

- aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii " ApErdri de Mal in satul
Mdn5ilesti, cStun Mosteni, comuna FrSncesti, judetul Vdlcea.,,

- aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare ( SF +PT ), documentatii avize si studii
pentru obiectivul de investitii " ApErEri de Mal in satul MEniilesti, c5tun Mogteni, comuna
Fr6ncesti, judetul VSlcea ".

De asemenea, proiectul de hot5r6re initiat este arumentat motivat si de alocarea sumei
de 169 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prev5zut tn bugetul de stat
pe anul 202L, pentru efectuarea unor lucrdri de refacere a infrastructurii locale afectate ca
urmare a calamit5tilor naturale produse in anul 202L, in baza HG nr. nr.992lZOZl

Proiectul este argumentat prin- art. 129 alin, 2 lit b) si alin. 4 lit d) din oUG nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modific5rile si complet5rlle ulterioare, art, l din HG
nr.99212021 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,
prevbzut in bugetul de stat pe anul 2OZI, pentru unele unit5ti administrativ - teritoriale
afectate de calamitbti naturale, art.7 din Hot516rea Guvernului nr. gOTlZOL6 privind etapele
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modific5rile ulterioare- Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5rSre pe care il
supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Fr5ncesti.
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PRIMAI{IA COMLIN EI ITRANCESTI

: FRANCESTI ::
T'el : 0 2 5 0/7 6 2 60 1 ; Fax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e- ma il ;frances tipr imar ia@,yahoo. com

Nr. 10029/ 04.10.2021

RAPORT

Privind avizarea legalitSlii proiectului de hotir6re conform art. 243 din O.U.G. nr.
57 I 2OL9 privind Codu! Administrativ

Proiectul de hot5rAre privind ,, aprobarea obiectivului de investitii " ApErbri de Mal in satul
MEnSilesti, cStun Mosteni, comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea""

Competenga
Potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) lit a) din OUG nr. 57120L9 privind Codul

administrativ aprobarea proiectului de hot5r6re este de competenta consiliului local.

Dreptul material -art, l-29 alin.2litb)si alin.4litd) dinOUGnr.5Tl2Olgprivind
Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare , aft. 1 din HG nr. 9921202L
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevSzut in
bugetul de stat pe anul 202L, pentru unele unitbti administrativ - teritoriale afectate de
calamitbti naturale, art. 7 din Hot516rea Guvernului nr. 907120L6 privind etapele de
elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modific5rile ulterioare
- Legea nr" 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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vot: Pentru adoptarea hot5r6rii este necesar votul majoritSlii absolute.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotSr6re privind
,,aprobarea obiectivului de investitii " ApSrSri de Mal in satul M5n5ilesti, c5tun Mosteni,
comuna FrAncesti, judetul VAlcea""




