
COMUNA FRÂNCESTI 

JUDEŢUL VÂLCEA 

NR 6249    din 27.06.2022 

 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu art 7. din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţie publică, republicată, aducem la cunoştintă publică intenţia de supunere spre aprobare 

Consiliului local al comunei Frânceşti a următaorelor proiecte de hotarari: 

1.  Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea 

valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi 

incheiat intre :  

-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director General,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

  2.  Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea 

valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi 

incheiat intre :  

-GREENPOINT MANAGEMENT, reprezentat doamna Irina Ionescu, in calitate de Director 

General,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

3.  Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea 

valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi 

incheiat intre :  

-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director general,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

 

 

     Persoanele interesate pot pot consulta proiectul de hotărâre la sediul Primăriei, transmite in 

scris propuneri, sugestii si opinii  cu valoare de recomandare cu privire la proiectul  de 

hotarare , pana la data de 15 iulie 2022, pe adresa Comuna Frâncesti, satul  Frâncesti, str, 

Principală,   sau pe adresa de e-mail:  francestiprimaria@yahoo.com .                             

 

 

                                                          PRIMAR, 

                                        PARASCHIV DANIEL FLORIN 


