
ROMANIA
JUDETUL vAlcra
coMUNA FRANCE$TT
CONSILIUL LOCAL

PRoIEcr oe norAnAnr

Cu privire la: completarea 9i modificarea Programului anual de investitii
pentru anul 2021

Primarul comunei FrSncesti, PAMSCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Frdncesti intrunit in gedint6 ordinar6 public6 la data de
23,09.202L la care particip6 un num5r de ...., consilieri din totalul de 15 in functie,
gedintS condus5 de domnul consilier Budihoi Sorin Mihai

LUAND IN CONSIDEMRE:
-referat de aprobare nr. 8616/ 02.09.2021 a primarului comunei Frdncegti cu privire la

inilierea proiectului de hotSr6re;
-referatul nr. 8349 din 25,08.2021 intocmit de compartimentul contabilitate;
-lin6nd seama de rapoftul de avizare sub aspectul legalitStii proiectului de hot5rdre,

intocmit de c6tre secretarul localit6tii, nr. .....1..........;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru invS!5m6nt, culte, sdnState, 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, apHrarea ordinii publice si

linistii publice, a drepturilor cetatenilor;
In conformitate cu art, t29 alin. 2 lit b) si d) 9i alin, 4 lit d) din OUG nr.57120L9

privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare , aft. 38 - aft. 39
din Legea nr. 50012002 privind finanlele publice, cu modificirile 9i completSrile
ulterioare, art. 42 din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificHrile 9i complet5rile ulterioare,Legea nr. 5212003 privind transparenla
decizionalS.

tn temeiul art. 139 alin. 1, alin. (3) lit. a) 9i art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57l
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propune
urm5toarea :

HOTARARE
Art. 1- Se modific5 pozitia 9 din cadrul Programului anual de investitii pentru

anul 2021 ce a fost inregistratd sub denumirea de ,,Alimentare Gaze " cu urmHtoarea
titulaturd ,,Extindere refele inteligente de distribulie gaze natural in Oragul Babeni,
judelul V6lcea si infiinlare sisteme inteligente de distribulie gaze natural in Comuna
Fr6ncegti 9i Comuna P5u9egti, judelul Vdlcea " .

Art. 2 Se completeaz5 Programului anual de investitii pentru anul 2021 cu
urm5toarele obiective

- ,, Extindere relea alimentare cu apd 9i infiinlare retea canalizare si statie epurare
ape uzate in comuna Fr6ncegti, judelul Vdlcea ";

- " Amenajare exterioar5 C5min Cultural Genuneni ";



- " Construire ziduri sprijin pentru proteclie la obiectivul de investitii Construire
sal5 de sport gcolar6 in comuna Fr0ncesti, sat Fr6ncesti, judelul V6lcea,,.

Aft. 2- Prezenta hot5rdre se comunicS, prin gr'rja secretarului general, Instituliei
Prefec_tului Judelul VSlcea, primarului comunei Fr6ncegti, si se adirce la cunostint5
publicd prin afigare la sediul consiliului local 9i pe site-ul institutie.

INITIATOR
PRIMA&

PARASCHIV DANIEL FLORIN

Fr6ncesti, judetul Valcea, O2.Og.}OZL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SEcRETA&
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ROMANIA
JUDETUL vAlcen
coMUNA FRANCE$TI

Nr.8616 I O2.O9.2O21

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: completarea si modificarea Programului anual de investifii pentru anul 2021

Cheltuielile pentru investitiile publice si alte cheltuieli de investilii, finantate din fonduri publice

locale, sunt cuprinse in bugetul initial si rectificat al anului 2021.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale tntocmesc anual programul de investitii

publice pe clasificatia functionalS.
In programul anual de investitii sunt prezentate informali financiare dar si nefinaciare cu privire

la valoarea proiectului, graficul de flnanlare, descrierea proiectului, precum 9i stadiul flzic al

obiectivelor.
Prin referatul nr. 8349 din 25.08.2021, viceprimarul localit5tii propune

l.modificarea pozitiei 9 din cadrul Programului anual de investilii pentru anul 2021 ce a fost
inregistrati sub denumirea de ,,Alimentare Gaze " cu urmEtoarea titulaturi ,,Extindere relele
inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni, judetul V6lcea si infiintare sisteme
inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Fr6ncesti si Comuna PSusesti, judelul VSlcea " .

2. completarea Programului anual de investitii pentru anul 2021 cu urm5toarele obiective
- ,, Extindere retea alimentare cu ap5 si infiintare retea canalizare 9i stalie epurare ape uzate tn

comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea ", valoarea investiliei nu poate fi apreciati 9i acest proiect
dorim s5-l realizdm prin programul Anghel Saligny.

- " Amenajare exterioar5 C5min Cultural Genuneni ", Pentru acest obiectiv valoarea totalS a

investiliei (incluslv TVA) = 252845,92 LEI , din care TVA = 4O37OFO LEI.

-" Construire ziduri sprijin pentru protectle la obiectivul de investitii Construire salS de sport

scolarE in comuna Fr6ncegti, sat FrAncesti, judetul V6lcea". Valoarea totalS a investiliei (fara WA)
este de 528.935,45 LEI, din care C+M ( fErS WA) = 439.75L,05 LEL

Date fiind cele evocate anterior, initiez si sustin proiectul de hotdrSre .

PRIMAR,

I ",,

PRI}Jl'x

",*. oo*.t$

Daniel Florin

c

L

oa





ROMANIA
JUDETUL VAI,CEA
COMUNA FRANCE$TI

Nr. 8349 din 25.08.2O2L

Referat
Cu privire la completarea 9i modificarea Programului anual de investi$ii

pentru anul 2021

prin HCL 23 din 19.04.2021, Consiliul Local Fr6ncesti a aprobat Programul anual de

investitii pentru anul 2021.

La pozitia 9 din cadrul Programului anual de investitii pentru anul 2021 este nominalizat

obiectivul de investitii denumit generic ,,Alimentare Gaze " deoarece la momentul aprob5rii

Programului anual de investitii nu se cunogtea titulatura care va fi folosit5 in cadrul

Programul Operational infrastructurd Mare 2014 - 2020, Axa PrioritarE B , Sisteme

inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale", Obiectivul

Specifca 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transpoft a

gazelor naturale cu alte state vecine.

Consiliul Local a aprobat hotSr6ri pentru realizarea acestui proiect, ins5 titulatura s-a

apreciat cE va fi stabilit5 cSnd va fi formulatd cererea de finanlare'

Asadar, cererea de finantare in cadrul acestui proiect a fost depusi si in acest sens

propun modificarea pozitiei 9 din cadrul Programului anual de investitii pentru anul 2021 ce

a fost inregistratS sub denumirea de ,,Alimentare Gaze " cu urmitoarea titulaturS ,,Extindere

retele inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni, judelul VAlcea si Tnfiintare

sisteme inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Fr6ncesti si Comuna P5u9e9ti,

judetul V6lcea " .

Motivat si obiectivele pe care ni le-am propus spre realizare propun 9i completarea

Programului anual de investilii pentru anul 2021 cu urmStoarele obiective

- ,, Extindere retea alimentare cu apE si infiintare retea canalizare 9i statie epurare ape

uzate in comuna FrSncesti, judetul VSlcea ";
- " Amenajare exterioar5 Cdmin Cultural Genuneni ";
- ,, Construire ziduri sprijin pentru protectie la obiectivul de investilii Construire salS de

sport scolard in comuna Fr6ncesti, sat Fr6ncesti, judetul V6lcea"'

ln acest sens, vE rog sd analizati si sb dispuneti in consecin!5'

VICEPRIMAR,

Dumitru - Flavius CIOBOATA
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PRIMAITI OM I FRANCESTI

= F'RANCESl'I ::
Te l ; 0 2 5 0/7 6 2 60 1 ; Fax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-ntail :franc estipri maria@yahoo. com

Afisat aai,09.09.2021, ora 13,00, nr.8942
la sediul primdriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

in conformitate cu arl.. 7 din Legea ff 52l2OO3 privind transparenta decizionalS in

administratia publicS, republicat;, aducem la cunostint5 public5 intentia de supunere spre

aprobare Consiliului Local al comunei Fr6ncesti a Proiectului de hot5r6re privind completarea

si modificarea Programului anual de investitii pentru anul 2021.

Cet5tenii interesati pot consulta proiectul de hotbr6re la sediul Primbriei pot face
propuneri, sugestii sau recomand5ri pe marginea acestuia pAnb la data de 23 septembrie

202r.

Informatii suplimentare pot fi oblinute de la domnisoara Dumitrascu Maria Lavinia,

secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar ,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

Secretar General,
*o'hwro,

c/,fotnu
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PRIMARIA COMLNEI FRANCESTI

: FRANCESI'I ::
Tel ; 02 5 0/7 62 60 1 ; trax : 02 5 0/7 6 2 7 5 5 e-ma il :fi'ancestipr imaria@yahoo. com

Nr. 8943/09.09.2021

PROCES VERBAL

Incheiat astSzi 09 septembrie 2021 de cStre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv

Daniel Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afigdrii anunlului nr.

8942din 09.09.2021 pentru aducerea la cunostin!5 public5 a Proiectului de hotSr6re privind:
completarea si modificarea Programului anual de investitii pentru anul 2021,

Locul de afigare : avizier Consiliului local FrSncesti si Site -ul PrimEriei comunei

F16ncesti.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57120L9 privind Codul administrativ, cu

modificdrile si completdrile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 5U2003 privind

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

Primar ,

DANIEL FLORIN PARASCHIV
Secretar General,

MARA 4virun puu
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ROMANIA
JUDETUL vAlcee
coMUNA FRANCESTT

Nr. 8943/09.09.2021

APROBAT
PRIMA&

PARASCHIV Daniqf $ F.lotin,
li , ,*. ,',

Raport de specialitate
La Proiectul de hotSr6re cu privire la completarea si modificalirA"."u

Programului anual de investitii pentru anul 2021

Proiectul este argumentat conform art. 129 alin. 2lit b) si d) 9i alin,4lit d) din OUG

nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificSrile si completdrile ulterioare, art. 38 -
art. 39 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificbrile 9i complet5rile
ulterloare, art.42 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modiflc5rile si

complet5rile ulterioare.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale intocmesc anual programul de

investitii publice pe clasiflcatia functlonalS.

in programul anual de investitii sunt prezentate informati financiare dar si nefinanciare

cu privire la valoarea proiectului, graficul de finantare, descrierea proiectului , precum si

stadiul fizic al obiectivelor.
Cheltuielile pentru investitiile publice si alte cheltuieli de investitii, finantate din fonduri

publice locale, sunt cuprinse in bugetul inilial si rectificat al anului 202L.

Programul anual de investitii va fl completat cu informatiile aferente pentru fiecare

obiectiv de investii si prezentat Consiliului Local, dupb aprobarea bugetului local pentru anul

2022.

AvAnd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hotdrAre pe care il
supunem aprobErii Consiliului Local al comunei FrSncesti.

Co m pa rti m e n t co n ta b i I i ta te
Inspector, Antonie Luy{inila

Responsabil CFP,

Inspector, Avram Elena
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PRIMARIA COMTNEI FRANCESTI

= FRANCESTI ::
Tel;0250/762601;lrax; 0250/762755 e-ntail;.francestiprimaria@yahoo.com

Nr.9196/ 16.09.2021

RAPORT

Privind avizarea legalitStii proiectului de hotirAre conform art. 243 din O.U.G.

nr. 57 I z0tg privind Codul Administrativ

Proiectul de hotir6re privind aprobarea ,,completarea si modificarea Programului

anual de investitii pentru anul202l"

Competenla

Potrivit prevederilor art. 139 alln. (3) lit. a) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 5712079

privind Codul administrativ aprobarea proiectului de hot5rSre este de competenla consiliului

local.

Dreptul material - arl, L29 alin. 2lit b) si d) 9i alin.4lit d) din OUG nr.57lZ0L9
privind Codul administrativ, cu modificbrile si complet6rile ulterioare , art. 38 - art. 39 din

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificSrile si completirile ulterioare, art. 42

din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modific5rile si complet5rile

ulterioare

Vot: Pentru adoptarea hotSr6rii este necesar votul majoritSlii absolute a consilierilor

locali in functie .

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

,,completarea si modificarea Programului anual de investitii pentru anul202t " .

Secretar general,

T

pnruAntn
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