
ROMANIA
JUDETUL vAlcen
coMUNA FRANCESTI
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe norAnAnr
Cu privire la: acordarea unor premii elevilor pe baza rezultatelor oblinute la

examenulde capacitate din anul 2021

Primarul comunei Frdncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti tntrunit in gedint5 ordinard public5 la data de 23.09.2021 la care

participE un numfir de ..... consilieri din totalul de 15 in funclie, gedinti condusS de domnul consilier Budihoi

Sorin Mihai

LUAND IN CONSIDERARE:
- referatul de aprobare nr. 8653 din 03,09.2021, cu privire la acordarea unor premii elevilor pe baza

tezultatelor obtinute la examenul de capacitate din anul 2021 ;

Viz6nd HCL nr, 20 din tg.O4.zOZt privind aprobarea Bugetului Local inilial al comunei Frincegti, judelul

V6lcea, pentru anul 2021;
-Tinfind seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5lii proiectului de hotSr6re, intocmit de cHtre

secretarul localit5tii, nr. ......... din ...,.,.........,..;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru inv5!5m6nt, culte, sEn5tate, cultura, protectie sociala, activitati

sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si

comert, comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apErarea ordinii publice si linistii publice, a

dreptu ri lor cetateni lor;
tn conformitate cu Legea nr. 273 I 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare, art. 129 alin. 4 lit a) 9i alin. 7 lit. a) , d) Si e) din OUG nr. 57120t9 privind Codul administrativ,

Legea nr. L I 2011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea nr. 5212003

privind transparenta decizionalS.

tn temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ propune urmEtoarea :

HOTARARE
A

Aft.1 Se aproba acordarea unui premiu - tabletE elevului $colii Gimnaziale, comuna Frdncegti ce a

oblinut nota cea mai mare, conform rezultatelor la Evaluarea Nafional5, sesiunea 202L,la comuna Fr6ncegti.

Art. 2 Decernarea diplomei gi premiului reglementat la art 1 se face de citre primarul Comunei

Frincegti,in cadru festiv, cu ocazia sSrbdtoririi Comunei Fr6ncegti din data de26 septembrie 2021.

Aft. 3 Primarul va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotSrAri, prin compaftimentele
de specialitate, iar secretarul va asigura aducerea la cunogtintd public5 prin afigare 9i o va comunica Institutiei
Prefectului - Judelul Vdlcea si Primarului.

INITIATOR
PRIMART^' a ,,, AVIZAT PENTRU LEGALITATE

PARASCHIV DANIEL FLORIN
Jr. MARiAIAVNfrE t
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FrAncegti,
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ROMANIA
JUDETUL vAlcna
coMUNA rnAncrgrr

Nr. 8653 din 03.09.2O2L

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: acordarea unor premii elevilor pe baza rezultatelor oblinute !a examenul de
capacitate din anul 2O2l

Dat fiind faptul c5 una din prioritElile administraliei publice locale este pefformanla

educalional5, pentru motivarea elevilor care au oblinut rezultate bune la examenul de

capacitate in anul 202t, in conformitate cu prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele
publice locale, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare, att. 129 alin. 4 lit a) 9i alin. 7 lit. a) ,
d) 9i e) din OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ, Legea nr. t 12011 privind educatia

nationala, cu modificarile si completarile ulterioare supun spre aprobarea consiliului local

proiectul iniliat,
tn contextul socio-economic trebuie si ne recunoagte, valorile, s5 le recompens6m gi sE

le motiv6m, tn acelagi timp trebuie sH apreciem gi profesorii care preg5tesc acegti elevi,
Prin adresa nr. 1911 din 03,09.202L , $coala GimnazialS din comuna Fr6ncegti ne-a

comunicat elevul care a oblinut media cea mai mare la Evaluarea NalionalS - sesiunea 202L.
Pentru realizarea acestui proiect se va tine seama de prevederea disponibila din bugetul

local iar premiile se vor acorda in baza documentelor doveditoare.
De asemenea propun ca decernarea acestor premii sa se desfasoare in cadru festiv, cu

ocazia sdrbdtoririi Comunei Frdncegti din data de26 septembrie 202L,
Av6nd in vedere cele mai sus expuse, supun spre aprobarea consiliului local proiectul

iniliat, pe care il consider legal gi oportun,

Daniel
PRIMAR,
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pruuAruA COMLNEI FRANCESTI

: FRANCES'|[ ::
Tel ; 0 2 5 0/7 6 2 60 1 ; Fax ; 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-ma il.:franc es tipr imaria@yahoo. com

Afigat a2i,03.09.2021, ora L2,00, nr. 8654
la sediul primdriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

tn conformitate cu art. 7 din Legea nr 52l2OO3 privind transparenla decizionalS in

administratia publicS, republicatS, aducem la cunostin!5 publici intentia de supunere spre

aprobare Consiliului Local al comunei Fr6ncesti a Proiectului de hotb16re privind aprobarea

acordarea unor premii elevilor pe baza rezultatelor obtinute la examenul de capacitate din

anul 2021 .

CetSlenii interesati pot consulta proiectul de hotb16re la
propuneri, sugestii sau recomanddri pe marginea acestuia p6nE

2021.

Informatii suplimentare pot fi oblinute de la domnisoara

secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar ,

PARASCHIV DANIEL FLORIN MARI,

sediul PrimSriei pot face

la data de 23 septembrie

Dumitragcu Maria Lavinia,

Plll*;int,t4
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PRIMAzuA COMLINEI F'RANCE STI

: FRANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; Irax ; 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e- ma il :franc e s tiprimaria@yahoo. c om

Nr. 8655/03.09.2021

PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 03 septembrie 2021 de cdtre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv

Daniel Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afigSrii anunlului nr.

8654 din 03,09,2021 pentru aducerea la cunogtint5 public5 a Proiectului de hotSr6re privind :

acordarea unor premii elevilor pe baza rezultatelor obtinute la examenul de capacitate din

anul 2021 .

Locul de afigare : avizier Consiliului local FrSncesti si Site -ul PrimSriei comunei

FrA ncesti.

In conformitate cu prevederile OUG nr, 57l20Lg privind Codul administrativ, cu

modific5rile si complet5rile ulterioare, precum 9i cu cele ale Legii nr. 5212003 privind

transparenta decizionalS in administratia publicS, s-a intocmit prezentul proces-verbal,

Primar ,

DANiEL FLORIN PARASCHIV MARI IAD
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ROMANIA
JUDETUL vAlcea APROBAT

PRIMAR,coMUNA FRANCESTT

PARASCHIV
Nr. 8589 din 05.09.2O2L

Rapoft de specialitate

La Proiectul de hotir6re cu privire la,,acordarea unor premii elevilor pe baza

rezultatelor oblinute la examenul de capacitate din anul2027"

Conform art, 129 alin. 4lit a) si alin. 7 lit. a) , d) gi e) din OUG nr. 5712019 privind
Codul administrativ, Legea nr. L I 20t1 privind educatia nationala, cu modificarile si

completarile ulterioare, elevii care au oblinut rezultate bune la Evaluarea Nalional5,
sesiunea 2021 pot fi motivati prin acordarea unor premii.

Pentru realizarea acestui proiect se va tine seama de prevederea disponibila din

bugetul local iar premiile se vor acorda in baza documentelor doveditoare.

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5rSre
pe care il supunem aprobdrii Consiliului Local al comunei FrSncesti.

COM PARTI M ENT ASISTENTA SOCIALA,

Musta!5 Florentina A'!--
gosor Daniela &ft
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PRIMAzuA COML]NEI FRANCESTI

: FRANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; Fax ; 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-mail :franc estipr imar ia@yahoo. com

Nr. 8591 din 05,09.2O2L

RAPORT

Privind avizarea legalitdlii proiectului de hotirAre conform aft. 243 din
O.U.G. nr.57 I zOLg privind Codul Administrativ

Proiectul de hot5r6re privind ,,acordarea unor premii elevilor pe
baza rezultatelor oblinute la examenul de capacitate din anul

202L',

Competenla
Potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) lit a) 9i aft, 196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57120L9

privind Codul administrativ, cu modificErile 9i complet5rile ulterioare, aprobarea proiectului de
hot5r6re este de competenta consiliului local.

Dreptul material Legea nr. 273 I 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare, art, L29 alin. 4 lit a) 9i alin, 7 lit. a) , d) gi e) din OUG nr.5712079 privind
Codul administrativ, Legea nr. I12011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Vot: Pentru adoptarea hotlrSrii este necesar votul majoritSlii absolute a consilierilor locali,

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotErAre privind ,,acordarea
unor premii elevilor pe baza rezultatelor obtinute la examenul de capacitate din anul 2021 ".




