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D I S P O Z I Ţ I A  NR.  209   
                                                                                                   

 Cu privire la: convocarea Consiliului Local al Comunei Fâncești, județul Vâlcea, în 
şedinţa ordinară în data de 31.05.2022, ora 14.00  

 
         PARASCHIV DANIEL FLORIN – PRIMARUL COMUNEI FRÂNCEȘTI 
 

      Având în vedere referatul secretarului general delegat din cadrul primăriei comunei 
Frâncești nr. 5211 din data de 25.05.2022, prin care se propune emiterea unei dispoziții cu 
privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Frâncești în șediță ordinară în data de       
31.05.2022 și prevederile art. 133 alin. 1 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  ordinară în data 
de 31.05.2022, ora 14.00 cu proiectul 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 publică prin afişare la sediul primăriei şi 
pe sait-ul primăriei şi o va transmite Instituţiei prefectului - judeţul Vâlcea pentru controlul de 
legalitate.                        
                                                                     
                                                                         
                      Primar,                                              
        Daniel – Florin PARASCHIV  
                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar general delegat,                                                 
                                                                                   Elena – Anişoara AVRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.05.2022  



Anexă la Dispoziţia nr. 209/25.05.2022 
Proiectul de ordine de zi 

 
1. Proiect de hotărâre cu privire la 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". 

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

Iniţiator Primarul  
 

2. Proiect de horărâre cu privire la 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". 

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

Iniţiator Primarul  
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 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". 

(trimis spre avizare comisiei Învăţământ, Comisiei Economice şiComisiei 
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 

 
 


