
ROMANIA
JUDETUL vAlcea
coMUNA FRANCE9TT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr or norAnAne

Cu privire la: elaborarea certificatului de performant5 energeticS pentru c5minul cultural din
satul Genuneni tn vederea organiz5rii recepliei la terminarea lucr5rilor

Primarul comunei Fr6ncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei FrAncesti intrunit in gedintS ordinarE publicS la data de
29.I0.202L la care particip5 un numSr de ..... consilieri din totalul de 15 in funcfie, gedin!5
condus5 de domnul consilier Budihoi Sorin Mihai

LUAND IN CONSIDERARE:
- referatul de aprobare nr.10762 din 21.70.202I, cu privire la " elaborarea certificatului de

performan!5 energeticd pentru cEminul cultural din satul Genuneni in vederea organizirii
receptiei la terminarea lucr5rilor";

- Adresa CNI - Compania NationalS de Investitii nr. 10662 din 20.10.2021;
- HCL nr. !4 din 07.03.2019 cu privire la predarea cStre Ministerul Dezvolt5rii Regionale si

Administratiei Publice prin Compania NationalS de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului
camin cultural si teren aferent, situat in satul Genuneni, comuna FrAncegti, judelul V6lcea,
asigurarea conditiilor in vederea execut5rii obiectivului de investitii ,, Reabilitare camin cultural
sat Genuneni, comuna Frdncestl, judetul Valcea."

-linAnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hotSrAre,
?ntocmit de cStre secretarul localitS!ii, nr. ,........ din ..............

- rapoartele de avizare ale comisiei pentru inv5tSmSnt,"lutte, sEnEtate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-
sociala, protecfia mediului, buget - finante, administrarea domeniului public si privat al
localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert, comisiei pentru administratie
public^a locala, juridice, apdrarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu art. 25 alin. 3 din Legea nr.37212005 privind performanta energetic5
a clSdirilor, republicatS, cu modificSrile si completirile ulterioare

- art. 129 alin. 2lit. d), alin. 4lit d) si alin T lit d) din OUG nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificSrile si completSrile ulterioare

^- 
Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionalS,

In temeiul art. 139 alin, (3) lit a) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 571 2OL9 privind Codut
administrativ propune urmStoarea :

HoTARARE
Art. 1 Se aprobd elaborarea certificatului de performan!5 energeticd pentru cEminul

cultural din satul Genuneni in vederea organiz5rii receptiei la terminarea lucr5rilor.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotE16ri se imputernicegte secretarul localitSlii
care o va comunica la:



-Institutia Prefectului - judetul Valcea, Primarului si afigare pentru aducere la cunostintS publicS.

PARASCHIV DANIEL FLORiN
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INITIATOR
PRIMAR,

FrAncegti, judetul V6lcea
21.1o.2021

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
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ROMANIA
JUDETUL VALCEA
coMUNA FRANCE$TI
Nr. 10762 din 21.10.2021

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: elaborarea certificatului de performant5 energeticS pentru cdminul
cultural din satul Genuneni in vederea organiz5rii receptiei la terminarea lucr5rilor

Potrivit art. 25 alin. 3 din Legea nr. 37212005 privind performanta energetic5 a clSdirilor,

republicatS, cu modificErile si complet5rile ulterioare, proprietarii sau administratorii cladirilor de

interes si utilitate public, denumiti in continuare detinStori , vor acliona pentru elaborarea si afisarea

certificatului.

Prin adresa nr. 10662 din 20.10.2027 CNI - Compania NationalS de Investitii, ne- a informat cE

lucrlrile de executie la obiectivul ,, Reabilitare camin cultural sat Genuneni, comuna Fr6ncesti, judetul

Valcea", care au stat la baza contractului de executie de lucr5ri nr.47612L.I1.2019 s- au finalizat si in

vederea organizSrii receptiei la terminarea lucr5rilor se impune elaborarea si afigarea certificatului de

performa ntb energetic.

De asemenea, mentionez cd prin HCL nr. 14 din 07.03.2019 , Consiliul Local Fr6ncegti a aprobat
predarea cStre Ministerul DezvoltErii Regionale si Administratiei Publice prin Compania NationalS de
Investitli C.N.L S.A., a amplasamentului camin cultural si teren aferent, situat in satul Genuneni,
comuna Fr6ncesti, judetul Vdlcea cu asigurarea conditiilor in vederea execut5rii obiectivului de
investitii ,, Reabilitare camin cultural sat Genuneni, comuna FrSncesti, judetul Valcea."

Dale lLind cele precizate antcrior, iniliez proiectLrl de hot[rAle pentru elaborarea certiflcatului de

performantb energeticS pentru cEminul cultural din satul Genuneni in vederea organizSrii receptiei la

terminarea lucrdrilor .

PRIMAR,
Daniel Florin P





PRIMARIA COM IJNEI FRANCESTI

: FRANC-ESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; Fax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e- mail.:franc es t ipr imaria@yahoo. com

Afigat azi, 21.L0.2027, ora t2,00, nr. 10763
la sediul primdriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

in conformitate cu art. 7 din Legea nr 52l2OO3 privind transparenta decizionalS in

administratia publicS, republicatS, aducem la cunostint5 publicE intentia de supunere spre

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

certlficatului de performantS energeticd pentru cSminul cultural din satul Genuneni in

vederea organizSrii receptiei la terminarea lucrSrilor .

Cet5tenii interesati pot consulta proiectul de hotS16re la sediul Primdriei pot face
propuneri, sugestii sau recomandSri pe marginea acestuia p6n5 la data de 29 octombrie202L.

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

Primar ,

PARASCHIV DANIEL FLORIN
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PRIMARIA COM UNI]I FRANCESTI

: I:RANCES'I'I ::
7'el:0250/762601;ltcrx: 0250/762755 e-mail:.fi.ancestiprimaria@yahoo.com

Nr. 10764lZL.LO.2OZL

PROCES VERBAL

Incheiat astdzi 2L octombrie 202I de c5tre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv
Daniel Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afigSrii anunlului nr.
10763 din 21.L0.202L pentru aducerea la cunostin!5 public5 a Proiectului de hot5r6re privind
elaborarea certificatului de performantE energeticE pentru cEminul cultural din satul
Genuneni in vederea organizdrii receptiei la terminarea lucr5rilor.

Locul de afigare : avizier Consiliulul local Fr6ncesti si Site -ul Primiriei comunei
F16 ncesti.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57l20Lg privind Codul administrativ, cu
modificbrile si complet5rile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr, 52l2OO3 privind
transparenta decizionalS in administratia publicS, s-a intocmit prezentul proces-verbal,

Primar ,
DANIEL FLORIN PARASCHIV
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ROMANIA
JUDETUL VALCEA
coMUNA FRANCE$TT

Nr. 1076512L.LO.2O2L

Raport de specialitate
La Proiectul de hotSr6re cu privlre la ,,elaborarea certificatului de performant5 energetic6
pentru cEminul cultural din satul Genuneni in vederea organizSrii receptiei la terminarea

lucrdrilor"

Conform art. 25 alin. 3 din Legea nr. 37212005 privind performanla energeticd a

clSdirilor, republicatS, cu modiflcSrile si completSrile ulterioare, proprietarii sau administratorii

cladirilor de interes si utilitate public, denumiti in continuare detin5tori , vor acliona pentru

elaborarea 9i afi sarea certificatului.

TotodatS, proiectul de hotbr6re este argumentat si de art. 129 alin, 2 lit. d), alin. 4 lit
d) si alin T litd) din OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ, cu modiflc5rilegi
completSrile ulterioare

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5r6re pe care il
supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Fr6ncesti,

SECRETAR GENE





PRIMARIA COMLNEI FRANCESTI

= F'RANCESI'I ::
T'el : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; Irax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-ma il ;francest iprimaria@yahoo. com

Nr. 107661 2L.LO.2O2L

RAPORT

Privind avizarea legalitdlii proiectului de hotdr6re conform art. 243 din O.U,G. nr.
57 I zOLg privind Codul Administrativ

Proiectul de hot516re privind aprobarea ,,elaborarea certificatului de performantd energeticS
pentru c5minul cultural din satul Genuneni in vederea organiz5rii recepliei la terminarea

lucrSrilor"

Competen!a
Potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) lit a) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr, 57120t9

privind Codul administrativ aprobarea proiectului de hot5r6re este de competenta consiliului
local.

Dreptul material - art, 25 alin, 3 din Legea nr. 37212005 privind performanla
energetic5 a clSdirilor, republicatS, cu modificSrile si completbrile ulterioare

- art, 129 alin.2lit. d), alin,4litd) si alin T litd) din OUG nr. 57l20tg privind Codul
administrativ, cu modific5rile si complet5rile ulterioare

- Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionalS.

Vot: Pentru adoptarea hotS16rii este necesar votul majorit5tii absolute a consilierilor
locali in functie.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hot5r6re privind aprobarea
,,elaborarea certificatului de performantb energetlcE pentru cEminul cultural din satul
Genuneni in vederea organizbrii receptiei la terminarea lucr5rilor" .

Jr. DUM
Secretar




