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                                         D I S P O Z I T I A   NR. 298 

 

 

              Privind : convocarea Consiliului local al comunei Frâncesti  in 

                                                ședință ordinară  

 

          

           Primarul comunei Frâncesti, judetul Vâlcea- Paraschiv  Daniel Florin; 

          Avand in vedere: 

           -Referatul  inregistrat sub numarul 8153 din 23.08.2022, intocmit de catre 

secretarul general al comunei Frâncesti, judetul Valcea  cu privire la convocarea 

Consiliului local al comunei Frâncești in sedinta ordinară; 

              În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (3) lit. “a” , alin 

(4) si ale alin (5)  ,  cu privire la procedura de convocare a ședințelor  consiliului 

local. 

            In conformitate cu prevederile art.133 alin. (1) si art.196, alin.(1), lit.b) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,                                        

                               

                                                       D I S P U N E :  

 

       Art.1 - Se convoacă Consiliul local al comunei Frâncesti în sedință  ordinara 

pentru data de  31 august 2022, ora 12,00, în sala de ședințe a Primariei comunei  

Frâncesti.  

      Art.2 -(1).Proiectul ordinii de zi a sedinței este cuprins în anexa care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție.  

     (2).Proiectele de hotarâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc 

condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ.  

      Art.3 - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primăriei 

comunei Frâncesti, fiind afișate la sediul instituției sau  pe site-ul Primăriei  

comunei Frâncesti.    

   

 



 

   Art.4 – Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise 

spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local 

al comunei  Frâncesti.     

    Art.5  -Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula in 

scris și se vor depune la secretarul  general al comunei  Frâncesti,  până cel tarziu 

la data de  30 august  2022, ora 10,00. 

    Art.6 -Prin grija Secretarului general al comunei Frâncesti, prezenta dispoziție 

va fi transmisa Instituției Prefectului - Judetul Vâlcea pentru verificarea legalității 

si afișată la sediul instituției pentru luare la cunostiință.  

                                                                                 

 

                                                                              Frâncesti : 24.08. 2022 

 

 

              PRIMAR,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,     

       PARASCHIV DANIEL FLORIN                                  Secretar general uat, 

                                                                                              Lazăr Elena Gabriela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL VÂLCEA 

COMUNA FRÂNCESTI                              ANEXA LA DISPOZIȚIA Nr. 298 

PRIMAR                                                         din  24 august 2022 

 

 

 

                                         PROIECTUL ORDINEI DE ZI 

 

         a ședinței ordinare a Consiliului local Frâncesti din data de 31 august 2022 

 

      1.Aprobarea ordinei de zi a sedintei din data  de 31 august  2022; 

      2. Proiect de hotarare  privind  alegerea preşedintelui de şedinţă. 

      -Initiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – doamna Lazar Elena Gabriela – secretar general comuna Frâncesti 

      3.Aprobarea procesului verbal a sedintei  ordinara din data  26 iulie  2022; 

       -Prezinta – doamna Lazar Elena Gabriela-secretar general comuna Frâncesti 

      4.Proiect de hotarare privind  aprobarea executiei bugetului local si bugetului 

institutiilor   finantate   integral sau partial din venituri proprii la  30.06. 2022 

      -Initiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta - doamna Antonie Luminita – inspector superior Compartiment  

Contabilitate, Buget, Finanate 

      5. Proiect de hotarare  privind actualizarea domeniilor serviciilor publice şi 

locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii. 

      -Initiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – doamna  Lazar Elena Gabriela– secretar general comuna Frâncesti 

     6.Proiect de hotarare  privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al comunei   Frâncesti, judeţul  Vâlcea. 

      -Initiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – doamna Lazăr Elena Gabriela– secretar general comuna Frâncesti 

     7.Proiect de hotarare  privind  aprobarea  Raportului  de evaluare  întocmit de 

catre evaluator autorizat EPI, BM . Pescaru Alina Marina, pentru terenul  intravilan 

si extravilan,   în suprafata de  totală de  13465,  proprietari Negoiță Dumitru si 

Negoiță Ana, in vederea realizarii statiei de epurare. 

      -Initiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 



      - Prezinta - doamna Mircea Claudia – inspector superior Compartiment  

Cadastru si Registru agricol 

      8.  Proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea  manifestării 

cultural-artistice  ,,ZIUA  COMUNEI FRANCESTI,,   in data de 25 septembrie 

2022. 

      -Initiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – domnul Cioboată Dumitru- Flavius–Viceprimarul comunei 

Frâncesti 

     9. Proiect de hotarare privind  aprobarea  Planului local de actiune privind 

incluziunea comunitatii de romi pentru 2022- 2027 precum si a grupului de lucru 

local de actiune privind incluziunea comunitatii de romi din UAT comuna 

Frâncesti, judetul Vâlcea; 

      -Initiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – domnisoara Mustață Florentina – inspector principal Compartiment  

Asistenta socială 

     10. Proiect de hotarare privitor la aprobarea  fondului  de premiere  a cuplurilor    

din comuna Frâncesti,  județul Vâlcea, care au împlinit  50  ani de casatorie,  si 

elevii care au obtinut medii   peste  8 la examenul de capacitate  sustinut in iunie 

2022. 

      -Initiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – domnul Cioboata Dumitru Flavius – Viceprimarul comunei 

Frâncesti 

 

 

 

 

              PRIMAR,                                               Secretar general UAT 

     PARASCHIV DANIEL FLORIN                    LAZĂR   GABRIELA 
 

  

 

 
 


