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D I S P O Z I Ţ I A  NR.  199   
                                                                                                   

 Cu privire la: convocarea Consiliului Local al Comunei Fâncești, județul Vâlcea, în 
şedinţa extraordinară de îndată în data de 13.05.2022, ora 15.00  

 
         PARASCHIV DANIEL FLORIN – PRIMARUL COMUNEI FRÂNCEȘTI 
 

      Având în vedere referatul secretarului general delegat din cadrul primăriei comunei 
Frâncești nr. 4635 din data de 13.05.2022, prin care se propune emiterea unei dispoziții cu 
privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Frâncești în șediță extraordinară de 
îndată în data de  16.05.2022 și prevederile art. 133 alin. 2 și art. 134 alin 1 lit a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, emite urmatoarea: 
  

D I S P O Z I Ţ I E  
 

Art. 1 Se convoacă  Consiliul Local al comunei Frânceşti în şedinţă  extraordinară de 
îndată în data de 13.05.2022, ora 15.00 cu proiectele de ordine de zi prevăzut în anexa 1, care 
face parte integrantă.       
  Art. 2 Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi pot fi ridicate de la Biroul 
Secretariat. 
 Art. 3 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de 
horărâri menționate la art. 1. 

Art. 4 Secretarul general delegat al localităţii va asigura comunicarea prezentei 
dispoziţii consilierilor locali, o va aduce la cunoştinţă public prin afişare la sediul primăriei şi 
o va transmite Instituţiei prefectului - judeţul Vâlcea.                        
                                                                     
                                                                         
                      Primar,                                              
        Daniel – Florin PARASCHIV  
                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar general delegat,                                                 
                                                                                   Elena – Anişoara AVRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.05.2022  



Anexă la Dispoziţia nr. 199/13.05.2022 
Proiectul de ordine de zi 

 
1.Proiect de hotărâre cu privire la alegearea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local al comunei Frânceşti pe o perioadă de 3 luni; 
(trimis spre avizare comisiei Învăţământ, Comisiei Economice şi Comisiei 
Administraţie publică – juridică). 
- Referat de aprobare, proiect de hotărâre, raport de specialitate, referat 

Iniţiator Primarul 
 

2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţiei unor servicii de consultanţă şi 
întocmire documentaţie pentru obţinerea finanţării în cadrul apelului de proiecte din Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local 

(trimis spre avizare comisiei Învăţământ, Comisiei Economice şi Comisiei 
Administraţie publică – juridică). 
- Referat de aprobare, proiect de hotărâre, raport de specialitate, referat 

Iniţiator Primarul  
 

3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participarii depunerii cererilor de 
finanţare, demarării procedurilor, aprobarea cheltuielilor legate de proiect si depunerea 
acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
COMPONENTA C10 — Fondul Local 

(trimis spre avizare comisiei Învăţământ, Comisiei Economice şi Comisiei 
Administraţie publică – juridică). 
- Referat de aprobare, proiect de hotărâre, raport de specialitate, referat 

Iniţiator Primarul  
 

4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului şi cuantumului burselor 
şcolare acordate elevilor Şcolii Gimnaziale comuna Frânceşti pentru anul şcolae 2021-2022 

(trimis spre avizare comisiei Învăţământ, Comisiei Economice şi Comisiei 
Administraţie publică – juridică). 
- Referat de aprobare, proiect de hotărâre, raport de specialitate, referat 

Iniţiator Primarul  
 

          Primar,                                              
        Daniel – Florin PARASCHIV  
                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                      Secretar general delegat,                                                 
                                                                                       Elena – Anişoara AVRAM 

 
 
 


