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  PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Cu privire la aprobarea achiziţiei unor servicii de consultanţă pentru licitaţia la 
obiectivul de investiţii "Modernizare drumuri de interes local în satul Manailesti, Uliţa 
Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Câmpului, Comuna Frânceşti, Judeţul Vâlcea". 

 

Primarul comunei Frânceşti, PARASCHIV DANIEL FLORIN 

Consiliul Local al comunei Frânceşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.05.2022 
la care participă un număr de ... consilieri din totalul de 15 în funcţie, şedinţă condusă de 
domnul consilier ANDREICĂ Constantin; 

 
LUÂND ÎN CONSIDERARE: 
-Referatul de aprobare nr. 5035 din 25.05.2022 al primarului comunei Frânceşti cu 

privire la iniţierea proiectului de hotărâre; 
-Referatul nr. 5034 din 25.05.2022 întocmit de consilierul juridic; 
-Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, 

întocmit de către secretarul localităţii, nr. ....... din ......2022; 
Având în vedere HCL nr. 20/28.02.2022 cu privire la aprobarea temei de proiectare şi 

achiziţia unor servicii (DALI + PT) pentru întocmirea documentaţiei tehnice la obiectivul de 
investiţii "Modernizare drumuri de interes local în satul Manailesti, Uliţa Morii, Drumul de la 
Crisina, Drumul Câmpului, Comuna Frânceşti, Judeţul Vâlcea"  

-HCL nr. 42 din 31.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi investiţiei "Modernizare drumuri de interes local în satul Manailesti, Uliţa Morii, 
Drumul de la Crisina, Drumul Câmpului, Comuna Frânceşti, Judeţul Vâlcea" 

-rapoartele de avizare ale comisiei pentru învățământ, culte, sănătate, cultura, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare 
economico-socială, protecţia mediului, buget – finante, administrarea domeniului public şi 
privat al localităţii, agricultură, gospodarie comunală, servicii si comerţ,  comisiei pentru 
administratie publica locală, juridice, apărarea ordinii publice şi linistii publice, a 
drepturilor  

În conformitate cu art.129 alin.2 lit.b) și alin. 14 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



- Art. I alin (2) lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disicplinei financiare şi de modificare şi completare a unir 
acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările și completările 
ulterioare; 
   În temeiul art. 139  alin.1 şi art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propune următoarea: 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art.1 Se aprobă achiziţia unor servicii de consultanţă pentru licitaţia la 
obiectivul de investiţii "Modernizare drumuri de interes local în satul Manailesti, Uliţa 
Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Câmpului, Comuna Frânceşti, Judeţul Vâlcea".
 Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Frânceşti să semneze contractelul 
de achiziţie. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general delegat 
la Instituţia Prefectului – judeţul Valcea pentru controlul de legalitate, Primarului 
localităţii și se va aduce la cunostinţa pubică prin afisare pe site-ul instituţiei, în 
Monitorul Oficial Local. 

 

 
     INIŢIATOR 

                 PRIMAR,                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

        DANIEL - FLORIN PARASCHIV                  SECRETAR GENERAL DELEGAT,                                      

                                                    ELENA - ANISOARA AVRAM  

 

 

Frâncesti, Judetul Valcea, 31.05.2022 


