
JUDETUL VALCEA 
COMUNA FRâNCESTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                         PROIECT DE HOTARARE 
 
        Privind   aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si  de 
apă uzată  din judetul Vâlcea. 

 
           Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, intrunit in sedinta 
extraordinara in data de 14 iunie  2022, la care participă un numar de __ consilieri 
din totalul de 15 in functie ; 
         Avand in vedere ca prin HCL nr. 38/2022 domnul consilier  Andreica 
Constantin  este ales presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni; 

Tinând cont de  : 
     -Referatul de aprobare si proiectul de hotarare intocmit de catre  domnul 
Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei  Frâncesti  cu  privire la aprobarea 
Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru ,, Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea. 

      - Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub numarul __/2022 ; 
      - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local , inregistrate sub 
numarul  ____ din  14.08. 2022; 
       - Adresa Apavil SA nr. 15915/2022 inregistrată la Primaria comunei Frâncesti, 
sub nr. 5455 / 2022. 
     - Ghidul   Solicitantului- Conditii  specific de accesare a fondurilor – Axa 
Prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management 
eficient al resurselor. Obiectivul specific  3.2.,, Cresterea  nivelului de colectare si 
epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu 
apă potabila a populatiei,, - Dezvoltarea infrastructurii Integrate de Apă si Apă 
Uzată. 
   - Documentatia tehnico- economica a Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea,, transmisa de Apavil SA 
in format electronic; 
- Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice (CTE) din cadrul operatorului 
regional Apavil SA nr. 1 / 31.05. 2022 privind Studiul de Fezabilitate aferent ,, 
Proiectului  Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si  de Apă Uzată  in  
Judetul Vâlcea,, 
       - Hotărarea  Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,APA Vâlcea,, nr. 12  /2022 privind acordarea avizului consultative pentru Studiul 



de fezabilitate si pentru indicatorii tehnico- economici aferenti ,, Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă uzată din judetul Vâlcea; 
         In conformitate cu prevederile 
     - art. 129 alin.(2) lit.b) si lit. d ) , alin. (7) lit.n)   din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulteerioare  
    -  art.8 alin.(1)  si (3)  lit a) , c)  si d ) art. 9 alin. (1) lit. a) si art. 10 alin. (5)    din  
Legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
    - art.12 alin.(1) lit.i) si art. 35 alin. (2) si (3)   din Legea serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;     
  - Hotararea Guvernului nr. 677/2017 privind aprobarea metodologiei de analiza 
cost- beneficiu pentru investitiile in infrastructura de apă, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
   -  Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si 
de canalizare nr. 1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 
      Fiind respectate art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, 
proves verbal de afisaj  nr. __ din ____ 2022;  
 
     În temeiul art. 139, alin. (3), lit.a) și d) și ale art. 196 alin. (l) lit.a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul 
Vâlcea cu un numar de __ voturi ,, pentru ,,, adopta prezenta : 
 
                                                           HOTĂRÂRE: 
   Art.1. – Se aproba  Studiul  de fezabilitate  pentru ,, Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea., in valoare 
totală de 1.292.630.574 lei fara TVA, respctiv 261.470.271 euro, fara TVA, 
prevazut in format electronic in anexa nr. care face parte integranta din  prezenta 
hotarâre. 

    ART.2. Se aproba indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investii 
aferente UAT Comuna Frâncesti din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea.,, cuprinsi in anexa nr. 2 
care face parte din prezenta hotarare. 

    Art.3. Se  acordă mandat special reprezentantului UAT Comuna Frâncesti in 
Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, APA VALCEA,, 
să aprobe  documentatia tehnico-economică a  ,, Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea., (Studiul de fezabilitate 
si indicatorii tehnico- economici ai proiectului ) 
 
 
 



     Art.4- Secretarul general al comunei Frâncesti va aduce la cunostiinta publica  
prevederile prezentei, prin afisare la sediul instutitiei si pe pagina proprie 
francesti@adm, si o va comunca : 
-Primarului comunei Frâncesti 
-Instutitiei Prefectului- Judetul Vâlcea in vederea exercitarii controlului de 
legalitate 
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, APA Vâlcea 
- Apavil SA in vederea  aducerii la indeplinire 
                                                        
                                                         Frâncesti :   _ 05. 2022 
 
 
 
        Initiator Proiect,                                  Avizat pentru legalitate, 
          PRIMAR                                           Secretar general comuna 
PARASCHIV DANIEL FLORIN                   Elena Gabriela Lazăr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI 
    JUDETUL VALCEA 
NR. ____ DIN ___    2022 
 
 
                        RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 
 
     Subsemnata  Călugăritoiu  Ioana –Cătălina,  consilier juridic in cadrul 
aparatului de specialitate  al Primarului comunei Frâncesti, avand in vedere: 
    
       - Adresa Apavil SA nr. 15915/2022 inregistrată la Primaria comunei Frâncesti, 
sub nr. 5455 / 2022. 
     - Ghidul   Solicitantului- Conditii  specific de accesare a fondurilor – Axa 
Prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management 
eficient al resurselor. Obiectivul specific  3.2.,, Cresterea  nivelului de colectare si 
epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu 
apă potabila a populatiei,, - Dezvoltarea infrastructurii Integrate de Apă si Apă 
Uzată. 
   - Documentatia tehnico- economica a Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea,, transmisa de Apavil SA 
in format electronic; 
- Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice (CTE) din cadrul operatorului 
regional Apavil SA nr. 1 / 31.05. 2022 privind Studiul de Fezabilitate aferent ,, 
Proiectului  Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si  de Apă Uzată  in  
Judetul Vâlcea,, 
       - Hotărarea  Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,APA Vâlcea,, nr. 12  /2022 privind acordarea avizului consultative pentru Studiul 
de fezabilitate si pentru indicatorii tehnico- economici aferenti ,, Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă uzată din judetul Vâlcea; 
      -Anexa privind  indicatorii tehncico-economici ianintati de catre SC Apavil 
SA. 
     -Studiul  de fezabilitate  pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea., in valoare totală de 
1.292.630.574 lei fara TVA, respctiv 261.470.271 euro, fara TVA, prevazut in 
format electronic in anexa nr. care face parte integranta din  prezenta hotarâre. 

   Fata de cele prezentate vă propun initierea unui proiect de hotarare in vederea 
aprobarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru ,, 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul 
Vâlcea. 

                                                        Intocmit, 
                                          CĂLUGĂRITOIU IOANA CATALINA 
 



 
 
PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI 
    JUDETUL VALCEA 
NR. ____ DIN ___    2022 
 
 
 
                                          REFERAT DE APROBARE 
 
 
             Cu privire la   aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si  de 
apă uzată  din judetul Vâlcea. 
    
       Având in vedere Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub 
numarul ___/2022 cu privire  aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
si  de apă uzată  din judetul Vâlcea. 
      Tinandu-se cont : 
       - Adresa Apavil SA nr. 15915/2022 inregistrată la Primaria comunei Frâncesti, 
sub nr. 5455 / 2022. 
     - Ghidul   Solicitantului- Conditii  specific de accesare a fondurilor – Axa 
Prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management 
eficient al resurselor. Obiectivul specific  3.2.,, Cresterea  nivelului de colectare si 
epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu 
apă potabila a populatiei,, - Dezvoltarea infrastructurii Integrate de Apă si Apă 
Uzată. 
   - Documentatia tehnico- economica a Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea,, transmisa de Apavil SA 
in format electronic; 
- Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice (CTE) din cadrul operatorului 
regional Apavil SA nr. 1 / 31.05. 2022 privind Studiul de Fezabilitate aferent ,, 
Proiectului  Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si  de Apă Uzată  in  
Judetul Vâlcea,, 
       - Hotărarea  Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,APA Vâlcea,, nr. 12  /2022 privind acordarea avizului consultative pentru Studiul 
de fezabilitate si pentru indicatorii tehnico- economici aferenti ,, Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă uzată din judetul Vâlcea; 
      -Anexa privind  indicatorii tehncico-economici ianintati de catre SC Apavil 
SA. 



     -Studiul  de fezabilitate  pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea., in valoare totală de 
1.292.630.574 lei fara TVA, respctiv 261.470.271 euro, fara TVA, prevazut in 
format electronic in anexa nr. care face parte integranta din  prezenta hotarâre. 

   Fata de cele prezentate vă propun analizarea si avizarea proiectului in forma 
initiată. 

 
 
 
 
                                                 PRIMAR, 
                             PARASCHIV DANIEL FLORIN 


