
ROMÂNIA
Vâlcea

UAT COMUNA  
                                                   CONSILIUL LOCAL
                                     E-mail:francestiprimaria@yahoo.com
                                                 frincesti@vl.e-adm
                                       

                                            PROIECT DE  HOTARARE

        
REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN COMUNA 

a cheltuielilor legate de proiect si 

achizitia 
centralizata de catre MDLPA a celor doua statii de reincarcare achizitionate prin 
proiect.

         Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, intrunit in sedinta  de 
  2022, de  __ consilieri 

din totalul de 15 in functie ;
         Avand in vedere ca prin HCL nr. 62/2022 domnul
este ales presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni;
       Tinând cont de  :
    - Referatul de aprobare al primarului comunei FRANCESTI , înregistrat sub nr. 
10589  din  11.10
    - Referatul viceprimarului nr. 10588 din  11.10. 2022
   - Avizul comisiei pentru nt,  culte, tate,  cultura, protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul ______din 13.10.2022;
    - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 
mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 
agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul ___  
din 13.10.2022 ;
     - Avizul  comisiei pentru administratie , , rarea ordinii
publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub numarul ____ din 
13.10.2022;
  



   - Avizul de legalitate al proiectului de hotarare întocmit de secretarul general 
comunei Frâncesti , inregistrat sub numarul  ___ din 12.10.2022 ; 
    - solicitarea de clarificari transmisa de catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor 
Publice si Administratiei, depusa  in cadrul PNRR cu privire la cererea C10-13-
1272-  
     -  
proves verbal de afisaj  nr. 10591 din 11.10 2022; 
 
       În conformitate cu prevederile : 
   - 

 
   - 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

 

 
      - art. 

 
      - Ordinului  

 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10  Fondul local  
      -  din 

cadrul apelului de proiecte componenta 10 I.3  

-teritoriale  

2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Consiliul local al comunei Frâncesti, cu un numar de __  voturi ,, pentru,,  adopt

 
                                    HOTARARE: 
 
 Art. 1. Se aproba completarea HCL. 50/14.06.2022 privind  proiectul 

REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN 
a cheltuielilor legate de 

proiect si depun
 



achizitia centralizata de catre MDLPA a celor doua statii de reincarcare 
achizitionate prin proiect. 

Art.2. (1) Se aproba  
-  
-  

           
           -    Cost unitar: 434.00  EURO 
           -     
           -     
           -     
          - 2 
            -      
            -    
          (4) Se aproba asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate in urma elaborarii 
documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor. 

 
                
sediul institutiei cat si pe pagina proprie primariafrâncesti-valcea.ro, se va  
comunica  prin grija  secretarului general al comunei Frâncesti: 
-Institutiei Prefectului - Judetul VÂLCEA in vederea exercitarii controlului pentru 
legalitate  
-  
                           
 
                                                                      FRÂNCESTI : 13 octombriue  2022 
 
 
INITIATOR PROIECT ,                                                Avizat pentru legalitate, 
      PRIMAR                                                    Secretar general uat Frâncesti      
PARASCHIV DANIEL FLORIN                                      
 
 
 
 

 

 

 


