
ROMANIA
JUDETULvAIcTe
coMUNA FRANCE9TI
coNsILruL LocAL 

pRoIEcr pe norAnAne
Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenli investiliei ,,Modernizare

drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Frincegti,
judelul Vdlcea "

Primarul comunei Fr6ncesti, PAMSCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedintb extraordinari de indat5 publici la data de
23.03.2022|a care particip5 un num5r de ..... consilieri din totalul de 15 in functie, gedint5 condus5 de domnul
consilier local Eriloiu Ion Emanoil

LUAND IN CONSIDERARE:
- Referatul de aprobare nr. 2948 din22.03.2022, cu privire la inilierea proiectului de hot5r6re;

- Referatul compaftimentului urbanism nr. 2947 I 22.03.2022;
-JinAnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hot5rAre, Tntocmit de c6tre

secretarul localit5tii, nr. .,....... din ..................;
Av6nd in vedere HCL nr. 19128.02.2022 cu privire la aprobarea temei de proiectare 9i aprobarea achizitiei

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

,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Frdncegti, judelul
VSlcea "

- HCL nr. 10 din 10.02.2022 privind aprobarea Bugetului local al comunei Fr6ncegti pentru anul2022i
- HCL nr. 13 din 28.02.2022 privind aprobarea Programului anual de investilii pentru anul2022i
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru invE!5m6nt, culte, s5nitate, cultura, protectie sociala,

activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programer dezvoltare economico-sociala, protectia mediului,
buget - finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
servicii si comerL, comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apbrarea 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 modificdrile gi completErile ulterioare ;
- art. 7 din Hot5r6rea Guvernului nr.90712016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al

documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificHrile ulterioare
- Legea nr.27312006 privind flnantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Legea nr.5212003 privind transparenla decizionalS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare.

in temeiul art. 139 alin. (3) lit a) 9i art.196 alin.(1) lit,a) din OUG nr. 571 20Lg privind Codul

administrativ, cu modific5rile 9i completirile ulterioare, propune urm5toarea :

HOTARARE
Att. 1- Se aprob5 documentalia tehnicS 9i indicatorii tehnico - economici prev5zuli in anexa 1 pentru

obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu
comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea ", dup5 cum urmeazS:

- valoarea total5 a investiliei (fara TVA) = 533.915111 LEI

- din care C+M ( fHrE WA = 449.665,29 LEI



Aft.2 - Se aprobE execulia lucr5rii 9i se imputernicegte primarul Comunei Fr6ncegti sH semneze
contractul de executie, precum 9i documentele aferente.

Aft.3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotHr6ri se insarcineaz5 primarul comunei FrAncesti.

Att. 4 Prezenta hotHrAre se comunici, prin grija secretarului general, Instituliei Prefectului Judelul
VAlcea, primarului comunei Fr6ncegti, 9i se aduce la cunogtin!5 public5 prin afi9are la sediul consiliului local gi
pe site-ul institulie.

INITIATOR
PRIMA& AVIZAT PENTRU LEGALITATE

PARASCHIV DANIEL FLORIN SECRETAR GENERAL UAT,
Pentru VICEPRIMAR Jr. MARIA LAVINIA DUMITRASCU

CIOBOATA DUMITRU FLAVIUS
Cu delegatie conf dispozitiei nr. 162/18.03.2022

Fr6ncegti, judetul V6lcea
22.03.2022



Anexa nr. 1la HCL.... din .....03,2022

Aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenli investiliei

,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La

Zosifinescu comuna FrAncegti, judelul V6lcea "

In cadrul devizului general, indicatori tehnico -economici aferenti obiectivului de

investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu

comuna Fr6ncegti, judelul Vdlcea " sunt, dup5 cum urmeazS:

1) Valoarea totala a obiectivului de investilii este, dup5 cum urmeazS:

- Valoarea totalS a investiliei ( inclusiv TVA) = 634.4t9,L9 LET

din care C+M ( inclusiv TVA) = 535.101,70 LEI

- Valoarea total5 a investiliei ( fErS TVA) = 533.915,11 LEI

din care C+M ( fHrE TVA) = 449,665,29 LEI

Finanlarea cheltuielilor se va asigura din bugetul local 9i din alte surse legal constituite.

INITIATOR
PRIMA& AVIZAT PENTRU LEGALITATE

PARASCHIV DANIEL FLORIN SECRETAR GENERAL UAT,

PentTu VICEPRIMAR JT, MARIA LAVINIA DUMITMSCU

CIOBOATA DUMITRU FLAVIUS

Cu delegatie conf dispozitiei nr. t621t8.03.2022

F16ncegti, judetul V6lcea
22 .03.2022





ROMANIA
JUDETUL vAlcra
coMUNA FRANCE$TI
Nr. 2948 din 22.03.2022

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenli investiliei

,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu
comuna Frdncegti, judelul VAlcea "

Ca urmare a referatului compaftimentului urbanism nr. 2947 din 22.03,2022, a fost iniliat
proiectul de hot5r6re.

tn cadrul programului anual de investilii a fost cuprins 9i obiectivul ,, Modernizare drumuri de
interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea " .

De asemenea, acest obiectiv a fost cuprins 9i in lista de investilii anex6 la bugetul local pentru

anul 2022.

Obiectivele strategice ale acestui proiect sunt
- cregterea competitivit5lii economiei regionale prin asigurarea unei infrastructuri de transpott

adecvat
- imbun5tSlirea condiliilor de via!5 pentru populalia din zon5, at6t ca urmare a cregterii

competitivit5;ii reconomiei regionale, c6t 9i prin asigurarea mobilitSlii 9i accesul la seruicii.
tndicatorii tehnico - economici prev5zuli pentru obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de

interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosiflnescu comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea ", sunt
dup5 cum urmeaz5:

- valoarea totalH a investiliei (fara WA) = 533.915r11 LEI

- din care C+M ( fErS WA = 449.665129 LEI

Valorile cu WA sunt 634.419119 LEI

- din care C+M = 535.101170 LEI

S-a realizat documentalia tehnicH pentru oblinerea Certificatului de urbanism, documentalia (
DALI ), studiu geotehnic, expertiza tehnicH 9i documentalie tehnic6.

Fa!5 de cele evocate anterior, supun spre aprobarea Consiliului local proiectul iniliat .

PRIMAR,
Daniel Florin PARASCHIV
Pentru VICEPRIMAR

CIOBOATA DUMITRU FLAVIUS
Cu delegatie conf dispozitiei nr. 162118.03.2022





ROMANIA
JUDETUL vAlcra
coMUNA FRANCESTT

Nr.2947 din 22.03.2022

AVIZAT
PRIMA&

PARASCHIV Daniel - Florin
prin Viceprimar

CIOeOefA Dumitru - Flavius

Referat

Prin HCL nr, 19 din 28.02.2022 a fost aprobat6 tema 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 Genuneni, Drumul de La Zosifinescu

comuna Frincegti, judelul VAlcea ".

Obiectivul de investilii a fost cuprins atdt in lista de investilii aprobat5 prin HCL nr. 10

din 10.02.2022 privind Bugetului local al comunei Fr6ncegti pentru anul 2022 precum 9i in
Programul anual de investilii pentru anul2022 aprobat prin HCL nr. 13 din28,02.2022.

Obiectivele strategice ale acestui proiect sunt

-cregterea competitivitSlii economiei regionale prin asigurarea unei infrastructuri de transport

adecvat

- imbun5t5lirea condiliilor de via!5 pentru populalia din zonH, atdt ca urmare a cregterii

competitivitElii reconomiei regionale, cAt 9i prin asigurarea mobilitSlii 9i accesul la senricii.

Ca atare, a fost intocmit5 documentalia tehnic5 pentru obtinerea Ceftificatului de

urbanism, documentatia de avizare a lucrSrilor de intervenlii ( DALI ), studiu geotehnic,

expertiza tehnicd 9i documentatie tehnicS,

tndicatorii tehnico - economici prev5zuti pentru obiectivul de investifii ,,Modernizare

drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Fr6ncegti,

judelul V6lcea", sunt dup5 cum urmeazS:

- valoarea totalS a investitiei (fara ryA) = 533.915r11 LEI

- din care C+M ( fErS TVA = 449.665,29 LEI

FatE de cele expuse anterior, vI rog s5 analizati si s5 dispuneti in sensul supunerii spre

aprobare de cStre Consilliul L.ocal Fr6ncesti a indicatorilor tehnico -economici aferenli investiliei

,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna

Fr6ncesti, judelul V6lcea ", precum si a documentaliei tehnice,

Compartiment urbanism,
MIRCEA Claudia





PRIMARIA COMLNEI 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 es t iprimar ia@yaho o. com

Nr. 295U 22.03,2022
AVIZAI
PRIMAR,

PARASCHIV Daniel - Florin
Prin Viceprimar Cioboatb Dumitru Flavius

Raport de specialitate

La Proiectul de hot5r6re cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico -
economici aferenti investiliei ,,Modernizare drumuri de interes local in satul

Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea "

Proiectul de hot5r6re este argumentat potrivit art, L29 alin. 2 lit b) gi alin. 4 lit d) din

OUG nr. 57120t9 privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare 9i art.

7 din Hot5rdrea Guvernului nr. 907120t6 privind etapele de elaborare si continutul -cadru al

documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate

din fonduri publice, cu modific5rile ulterioare .

Prin HCL nr. 19/28.02,2022 a fost aprobatH tema de proiectare 9i achizitiei unor seruicii

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

,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna

Frdncegti, judelul V6lcea "

Obiectivul de investii a fost inclus in lista de investilii anex5 la HCL nr. 10 din
t0.02.2022 privind aprobarea Bugetului local al comunei FrSncegti pentru anul2022, precum
giin Programul anual de investilii pentru anul2022 aprobat prin HCL nr. 13 din28.02.2022.

indicatorii tehnico - economici prev5zuli pentru obiectivul de investilii ,,Modernizare

drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Frdncegti,

judelul V6lcea ", sunt dupH cum urmeaz6:

- valoarea total5 a investiliei (fara TVA) = 533.915111 LEI

- din care C+M ( fHrE WA = 449.665,29 LEI

Valorile cu TVA sunt 634.419119 LEI

- din care C+M = 535.101170 LEI

Avdnd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5rdre pe care il

supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Fr6ncegti,

Com pa fti m e n t co n ta b i I ita te
Inspector, Antonie Luminila

Responsabil CFP,

Inspector, Avram Elena




