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                                         D I S P O Z I T I A   NR. 331 

 

 

              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 9873 din 23.09.2022, 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  30 septembrie 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 septembrie  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 : 23.09. 2022 

 

 

              PRIMAR,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,     

       PARASCHIV DANIEL FLORIN                                  Secretar general uat, 

                                                                                              Lazăr Elena Gabriela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL VÂLCEA 

COMUNA FRÂNCESTI                              ANEXA LA DISPOZIȚIA Nr. 331 

PRIMAR                                                         din   23 septembrie  2022 

 

 

 

                                         PROIECTUL ORDINEI DE ZI 

 

       a ședinței ordinare a Consiliului local Frâncesti din data de 30 septembrie 2022 

 

      1. Aprobarea ordinei de zi a sedintei din data  de 30 septembrie  2022; 

      2. Aprobarea procesului verbal intocmit in sedinta  ordinara din data  31 august 

2022 ; 

      3. Proiect de hotarare  privind  rectificarea bugetului local al comunei Frâncesti 

pe anul 2022; 

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – doamna Antonie Luminita– inspector superior- Compartiment  

Contabilitate, Buget Finante 

     4. Proiect de hotarare privind  aprobarea aproba Regulamentului  privind 

procedura de  inregistrare,evidenta si radierea  vehiculelor pentru care exista 

obligativitatea inregistrarii, de  pe raz administrative-teritorială a comunei 

Frâncesti. 

       -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta –doamna Avram Anisoara Elena– inspector superior- Compartiment   

Impozite sit axe locale. 

     5. Proiect de hotarare  privind desemnarea  a doi reprezentanti din partea 

Consiliului Local al  comunei Frâncesti în Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Frâncesti, pentru anul scolar 2022-2023 

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – domnisoara Mustață Florentina – inspector principal Compartiment  

Asistenta socială 

      6. Proiect de hotarare  privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 

Frâncesti în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul 

Școlii Gimnaziale Frâncesti, comuna  Frâncesti pentru anul școlar 2022 -2023 

       



       

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – domnisoara Mustață Florentina – inspector principal Compartiment  

Asistenta socială 

      7. Proiect de hotarare  privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 

Frâncesti în Grupul  de actiune antibullying ce urmeaza a se constitui la Scoala 

Gimnazială Frâncesti, pentru anul scolar 2022-2023      

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – domnisoara Mustață Florentina – inspector principal Compartiment  

Asistenta socială 

      8.Proiect de hotarare privind aprobarea  Contractului  de prestari servicii de 

permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun , incheiat între UAT Comuna Frâncesti si AJVPS Valcea, 

gestionarul Fondului Cinegetic nr. 29 Băbeni. 

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta –domnul Tăcutu Gheorghe -Bogdan– inspector principal 

Compartiment Resurse umane 

     9. Proiect de hotarare privind   aprobarea Protocolului de colaborare încheiat 

între FUNDATIA  ERGA OMNES,,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si   

UAT COMUNA FRANCESTI     

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – domnisoara Mustață Florentina – inspector principal Compartiment  

Asistenta socială 

     10. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Frâncesti, județul 

Vâlcea  

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – Lazar Elena Gabriela- secretar general comuna Frâncesti 

   11.Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al 

comunei Frâncesti, judeţul Vâlcea, a suprafeței  934 m.p., teren intravilan situat în 

comuna Frâncesti, satul Cosani, str. Merilor, nr.9 si a constructiei existente pe acest 

teren ,,Cladire sediu Politie cu 3  niveluri (D+P+1E), construita in anul 1975, 

avand suprafata construita la sol de 122 m.p. si suprafata desfasurată de 294 m.p. 

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta –  Călugăritoiu Cătălina – Ioana – consilier juridic 

 

              PRIMAR,                                               Secretar general UAT 

     PARASCHIV DANIEL FLORIN                    LAZĂR   GABRIELA 



 

  

 

 
 


