
ROMANIA
JUDETUL vAlcrn
coMUNA FRANCESTT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr or norAnAnr
Cu privire la desemnarea de citre Consiliului Local FrAncesti a cel pulin doi consilier

locali care sd semneze hotbrdrile adoptate in caz de refuz al presedintelui de sedint5

Primarul comunei FrAncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedint5 extraordinarS publicS la data
de 03.I2.202t la care participS un num5r de ...,, consilieri din totalul de t4 in funclie,
qedintd condusS de domnul consilier CioboatS Dumitru Flavius

LUAND IN CoNSIDERARE:
- Referatul de aprobare al Prlmarului comunei Fr5ncesti inreglstrat sub nr. 72295

din 25,tt.202L cu privire la desemnarea de cbtre Consiliului Local Fr6ncesti a cel putin
doi consilier locali care s5 semneze hotirArile adoptate in caz de refuz al presedintelui
de sedintb ;

- Referatul secretarului general nr. L2294 din 25.77.202L
- Regulamentul pentru desfdsurarea sedintelor Consiliului Local al Comunei FrAncesti

aprobat prin HCL nr. 61/5 din 19.11.2020,

Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdlii proiectului de hotirdre,
intocmit de cdtre secretarul localit5tii nr, .....;

- rapoartele de avizare ale comisiei pentru inv5tbmSnt, culte, sSndtate, cultura,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe,
dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget finante, administrarea
domeniului public si privat al localltatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si
comert, comislel pentru admlnistratie publica locala, juridice, ap5rarea ordinii publice si
linistli publice, a drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu
- art. 33 alin. 2 din Regulamentul pentru desfdsurarea sedintelor Consiliului

Local al Comunei Fr6ncesti aprobat prin HCL nr,61/5 din 19.1t.2020,
- art. 140 alin,2 din OUG nr.5712079 privind Codul administrativ, cu modificirile

si completSrile ulterioare
- Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionalS in administratia publicS,

republicatS
In temeiul art,139 alin.(3) lit.i) coroborat cu art.196 alin.(1) lit"a) din OUG nr. 57l

2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem
urmdtoarea:

HOTARARE

Art. 1 Se desemneaz5 consilieri locali ...... care sE
semneze hotSr6rile adoptate in caz de refuz / neprezentare al presedintelui de sedintS;

Art. 2 Se desemneazii consilierul local
unul dintre consilierii locali nominalizatl la
obiective,

rezervd pentru situalia in care
art. 1 nu se poate prezenta din motive



Art. 3 Consilierii desemnati la art, 1 ;i 2 vor semna hot5rArile adoptate de
Consiliul Local , precum si procesul verbal de sedintd dupi notificarea prealabilS a
presedlntelui de sedintS .

Art. 4 Notificarea va cuprinde termenul ( data si ora ) pentru semnarea actelor,
precizarea actelor nesemnate si poate fi comunicatd presedintelui de sedintd in cauzi
prin una din urm5toarele modalitbti email, post5, postare pe grupul Consiliul Local
FrAncesti constituit pe WhatsApp sau sub semnSturb de primire.

Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se imputernicegte secretarul
localit5tii care o va comunica la: Institutia Prefectului * judetul VAlcea, Primarului si
Consilierilor locali

INITIATOR
PRIMAR,

Frincesti, judetul Valcea, 25.1.L.2O2L

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

ITRASCU
SECRETAR
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PRIMARIA COMLINEI FRANCE STI

: FRANCESTI ::
Tel:0250/76260 l : Irax: 0250/762755 e-mail; cesti, imaria@yahoo.com

Nr. 12295 I 25.17.202L

REFERAT DE APROBARE

Pentru evitarea orlcdror situatii ce pot determina int6rzieri in comunicarea actelor si

asigurarea transparentei acestora, initiez proiectul de hot5r5re privire la desemnarea de c5tre
Consiliului Local Frdncesti a cel putin doi consilier locali care sd semneze hotd16rile adoptate
in caz de refuzl neprezentare al presedintelui de sedintS.

Regulamentul pentru desf5surarea sedintelor Consiliului Local al Comunei Frflncesti a
fost aprobat prin HCL nr.61/5 din 19.11.2020, iar la art.33 alin.2 cuprinde ,, tn cazul in
care pregedintele de sedintS refuzd, in scris, sE semneze, hot5r6rea consiliului local se
semneaz5 de cel putin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la sedin!5 ", fErE a fi
mentionatb si modalitate de desemnare a acestor consilieri.

Prin proiectul de hotSr6re se propune

1 desemnarea consilieri locali care sE semneze
hot5r6rile adoptate in caz de refuz / neprezentare al presedintelui de sedintS;

2 desemnarea consilierul local ..- rezervd pentru situatia in care unul dintre consilierii
locali nominalizati nu se poate prezenta din motive obiective.

3 Consilierii desemnati la vor semna hot5rArile adoptate de Consiliul Local , precum 9i
procesul verbal de sedin!5 dupd notificarea prealabilS a presedintelui de sedint5 .

4 Notificarea va cuprinde termenul ( data si ora ) pentru semnarea actelor, precizarea
actelor nesemnate si poate fi comunicatd presedintelui de gedint5 in cauz5 prin una din
urmEtoarele modalitSti email, post5, postare pe grupul Consiliul Local Fr6ncegti constituit pe
WhatsApp sau sub semn5tur5 de primire.

Supunem spre aprobare Consiliului local Fr6ncesti prezentul proiect de hot5r6re initiat
in acest sens.

PRIMAR,

Paraschiv Daniel Florin





PRIMARIA COMLTNEI F'RANCESTI

: ITRANCI:S'l-l ::
7'el:0250/762601,"|rax; 0250/762755 e-mail;francestiprimaria@,yahoo.com

Afi9at ali,25.L1.202L, ora 12,00, nr. 12296
la sediul primdriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

ln conformitate cu aft. 7 din Legea nr 52l2OO3 privind transparenla decizionalS in
administratia publicS, republicatS, aducem la cunostin!5 publicE intentia de supunere spre
aprobare Consiliului Local al comunei FrSncesti a Proiectului de hoti16re privind

,,desemnarea de c5tre Consiliului Local Fr6ncesti a cel putin doi consilier locali care sE

semneze hot5r6rile adoptate in caz de refuz al presedintelui de sedin!5 ".

CetStenii interesa!i pot consulta proiectul de hot5rSre la sediul Primbriei pot face
propuneri, sugestii sau recomandSri pe marginea acestuia pAnS la data de 03 decembrie202l.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la domnisoara Dumitrascu Maria Lavinia,
secretar general Comuna FrAncesti.

Primar ,

PARASCHIV DANIEL FLORIN
Secretar General,





;l i ] I :i ii I ji {' ! ..\ ,1l \ii it x ii I " , r i I X I t .\'" i r .: s s': :t ! r I , rl i ii rl , \ i r, i rr I r{r,r j '. ". :l ' , ', , 1 1 : ,',,I l-

PRIMARIA COMLNEI FRANCESTI

: ITRANCESI'I ::
'r' 

n r, 93J!!1 0 
? |U.,_!g*,_9?-M Z6 l l ! ! e - nt yl/ig!97' t t p r t * r, t r @y 

" 
h

Nr. 12321125.LL.2O2L

PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 25 noiembrie 202I de c5tre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv
Daniel Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afi95rii anunlului nr.
1'2296 din 25.1L,202L pentru aducerea la cunostin!5 public5 a Proiectului de hotSr6re
privind <<desemnarea de cStre Consiliului Local Fr6ncesti a cel putin doi consilier locali care
s5 semneze hotdrSrile adoptate in caz de refuz al presedintelui de gedint5 < ,

Locul de afigare : avizier Consiliului local Fr6ncesti si Site -ul PrimEriei comunei
Fr6ncesti.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57l20Lg privind Codul administrativ, cu
modific5rile si completbrile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 5212003 privind
transparenta decizionalS in administratia publicS, s-a intocmit prezentul proces-verbal.

Primar ,
DANIEL FLORIN PARASCHIV

Secretar General,
MARiA/_ty./NrA 
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Nr. 12322 din 26.11.2O2L

AVIZAT
PRIMAR,

PARASCHIV Daniel
. g \Vi rt' '1,

; l-lOfll'l 'o

Raport de specialitate

Proiectul de hot5r6re este argumentat potrlvit art. 140 alin. 2 din OUG nr.57120L9
privind Codul administrativ, cu modificdrile si completSrile ulterioare si art. 33 alin. 2 din
Regulamentul pentru desf5surarea sedintelor Consiliului Local al Comunei Fr6ncesti aprobat
prin HCL nr. 61/5 din 19.1L.2020.

Prin proiectul de hot516re se propune desemnarea a cel putin 2 consilierii locali care sb

semneze hotirSrile adoptate de Consiliul Local FrSncesti in caz de refuz / neprezentare al
presedintelui de sedintS,

De asemene, se propune desemnarea unui consilier local - rezerv5 pentru situatia in
care unul dintre consilierii locali mandatati nu se poate prezenta din motive obiective.

TotodatS, consillerii desemna!i vor semna hot5rArile adoptate de Consiliul Local
Fr6ncesti, precum si procesul verbal de sedintd dup5 notificarea prealabilS a presedintelui de
sedintd.

Notificarea va cuprinde termenul ( data si ora ) pentru semnarea actelor, precizarea
actelor nesemnate si poate fi comunicatd presedintelui de gedintS in cauz5 prin una din
urmbtoarele modalitSti email, post5, postare pe grupul Consiliul Local Fr6ncesti constituit pe

WhatsApp sau sub semn5turd de primire.

Fatb de cele evocate anterior, v5 rog s5 analizati si s5 dispuneti in consecintS.

SECRETAR GENERAL, .

iaJr. umitrgScu
/--,





'"'li{"ii1

,:'u' l, : : "- , \,-,. ; "..".1i ,:,... .t '.. ., .. ' . ,.....,.-,. rl "-,..j

PRIMAI{IA COMUNEI ITRANCESTI

: FRANCES.I.I ::
T'el : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; F'ax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e- ma il ;/ianc es tipr imaria@yahoo. com

Nr. 12323 din 26,Lt.202L

RAPORT

Privind avizarea legalitSlii proiectului de hotdrAre conform art, 243 din O.U.G. nr.
57 I 2OLg privind Codu! Administrativ

Proiectul de hot5rAre privind ,,desemnarea de c5tre Consiliului Local Fr6ncesti
a cel putin doi consilier locali care sE semneze hot516rile adoptate in caz de refuz al

presedintelui de sedintS"

Competenla

Potrivit prevederilor art. 139 alin.(3) lit.i) din OUG nr. 57l20lg privind Codul
administrativ aprobarea proiectului de hot5r6re este de competenta consiliului local.

Dreptul material - art. 33 alin. 2 din Regulamentul pentru desfSgurarea sedintelor
Consiliului Local al Comunei Fr6ncesti aprobat prin HCL nr.6Ll5 din 19.11.2020, aft, 140 alin,
2 din OUG nr. 57120L9 privind Codul administrativ, cu modific5rile si complet5rile ulterioare,
Legea nr.5212003 privind transparenta decizionalS in administralia publicS, republicatd,

Vot: Pentru adoptarea hotbr6rii este necesar votul majoritdtii absolute a consilierilor
locali in functie.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hot5r6re privind

,,desemnarea de c5tre Consiliului Local Fr6ncesti a cel putin doi consilier locali care s5

semneze hot5r6rile adoptate in caz de refuz al presedintelui de sedintS" .




