
ROMANIA
JUDETUL vArcrn
coMUNA FRANCE$Tr
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe norAnAnr
Cu privire la modificarea si completarea HCL nr.5Bl2 din 16,11,2020, respectiv art

3 privind componenta Comisiei de specialitate i - Comisia pentru programe de
dezvoltare economico - socialS, buget - finante, administrarea domeniului public 9i
privat al localitatli, agrigulturS, gospoddrile comunalS, protetia mediului, servicii si

comer!, a Consiliului Local Fr6ncesti

Primarul comunei Frdncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Frdncesti intrunit in sedint5 ordinard public5 la data de
15.12.2027 la care participd un numSr de ..... consilieri din totalul de 15 in functie, gedintd
condusS de domnul Cioboatb Dumitru Flavius

Av6nd in vedere :

- referatul de aprobare nr. 12186 din 23.7t.202t, cu privire la initierea proiectului de
hotbrAre
- referatul intocmit de secretarul localitStii inregistrat cu nr. 12185 din 23,71.2021

VHzAnd incheierea civilS nr. 503412021din 10 noiembrie 2027 a Judecitoriei Rm V6lcea
prin care se valideaz5 mandatul consilierului local Budihoi Constantin

-Jindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdtii proiectului de hot5rSrc
intocmit de cdtre secretarul localit5[ii asupra proiectului de hotSrAre.
- rapoartele de avizare ale comislei pentru invbt6mSnt, culte, sdn5tate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-
sociala, protectia mediului, buget * finante, administrarea domeniului public si privat al

localltatli, agricultura, gospodarie comunala, servlcii si comert, comisiei pentru administratie
publica locala, juridice, apSrarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu art. 124 din OUG nr, 5712019 privind Codul administrative, cu

modificdrile si complet5rile ulterioare, art. 15 din Regulamentul de Organizare si Functionare
al Consiliului Local al comunei FrAncesti, aprobat prin HCL nr. 61/5 din 19.1t.2020, art.7
alin.L din Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionalS in administralia publicS,
republicatS,

In temeiul art. 139 alin. (1) si art.196 alin.(1) lit,a) din OUG nr.5712019 privind Codul
administrativ propune urmitoarea :

HOTARARE

Art. 1. Se modificS si se completeazd HCL nr.5Bl2 din 16,1t.2020, respectiv art 3

privind componenta Comisiei de specialitate I - Comisia pentru programe de dezvoltare
economico - socialS, buget * finante, administrarea domeniului public 9i privat al

localitStii, agrigulturS, gospodSrile comunalS, protetia mediului, servicii si comer!, a

Consillului Local Fr6ncesti, formatb din 7 consilieri, dup5 cum urmeazS:
- VlSdescu Ion , reprezentant PNL
- Muja Leonid Nicolae, reprezentant PNL
- Cioboat5 Dumitru Flavius, reprezentant PNL
- Scurtu Gheorghe, reprezentant PNL
- Perca Ion, reprezentant PNL



- NicolSescu Filimon, reprezentant pSD
- Budihoi Constantin, reprezentant pSD

4ft. 2 Prezenta hot5rSre se comunic5 prin intermediul Secretarului general al comunei
Frdncegti, in termenul prevSzut de lege, Instituliei Prefectului Judetului \ial..u, primarului si
se aduce la cunogtin!5 public5 prin afigare la sediul Consiliului Local Frdncesti.

INITIATOR
PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE

PARASCHIV DANIEL FLORIN
I

Fr6ncesti, judetul Valcea, Z3.LL.ZO2L

Jr,

\,

SECRETAR GENE



;Jir:.r':tn I " ii I . "'i I t- ! i n r' :( ,,t ii

_1 t
i,

PRIMARIA COMIJNEI FRANCESTI

: IIRANCESI-I ::
T'el:0250/762601; Fcrx: 0250/762755 e-mail:.fi'ancestiprimaria@yahoo.con,t

Nr. 12186 din 23.Lt.2021

REFERAT DE APROBARE

Proiectul de hotd16re este initiat ca urmare a tncheierii civile nr.503412021 din 10

noiembrie 202I a Judec5toriei Rm V6lcea prin care se valideazd mandatul consilierului local

Budihoi Constantin, aflat pe lista supleantilor Partidului Social Democrat.

Motlvat de demisia fostului consilier Baicu Gheorghe Ovidiu, ales consilier local la

alegerile din 27.09.2020 pe lista candidatilor Partidului Social Democrat este Budihoi

Constantin.
Prin HCL nr.5Bl2 din 16.LL.2020 au fost stabilite num5rul comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local FrSncesti, la 3.
Si tot prin aceeasi hotSrare au fost stabilite denumirea comisiilor de specialitate al

Consiliului Local Fr6ncesti, precum 9i nominalizarea componenlei fiecSrei comisii prin
propunerile f5cute de fiecare grup de consilieri,

Date fiind cele preclzate anterior, este necesard modificarea si completarea HCL nr.

5B/2 din 1,6.Lt.2020 , respectiv art 3 privind componenta Comisiei de specialitate I -

Comisia pentru programe de dezvoltare economico - socialS, buget - finan!e, administrarea
domeniului public 9i privat al localit5tii, agrigulturS, gospodErile comunalS, protetia

mediulul, servicii 9i comert, a Consiliului Local Fr6ncesti, dupd depunerea jurEm6ntului de

cdtre noul consilier Budihoi Constantin.
Date fiind cele mai sus expusc, supun spre aprobarea Consiliului Local proiectul initiat.

PRIMAR,

Paraschiv Daniel Florin
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Nr. t2229123. ll' .2O2L

Referat
pentru modificarea si completarea HCL nr.5Bl2 din 16.Lt.2020, respectiv aft 3

privind componenta Comisiei de specialitate I - Comisia pentru programe de

dezvoltare economico - socialS, buget - finante, administrarea domeniului public 9i

privat al localitdtii, agrigulturS, gospodbrile comunald, protetia mediului, servicii gi

comert, a Consiliului Local Fr6ncesti

Datb fiind tncheierea civilS nr. 50341202L din 10 noiembrie 202L, a JudecStoriei Rm

Vdlcea, pentru validarea mandatului consilierului local Budihoi Constantin, aflat pe lista

supleantilor Partidului Social Democrat, se impune modificarea si completarea HCL nr. 5B/2 din

16.11.2020, respectiv art 3 privind componenta Comisia pentru programe de dezvoltare
economico - socialS, buget - flnante, administrarea domeniului public si privat al localit5tii,
agrigulturS, gospodErile comunalS, protetia mediului, servicii 9i comer!, a Consiliului Local

Frdncesti, dupS depunerea jurEmAntului de c5tre noul consilier.
Organizarea si atributiile comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt prevbzute de

c5tre art. L24 si 125 din OUG nr. 57120t9 privind Codul administrativ, cu modificirile si

comletSrile ulterioare.
Num5rul membrilor unei comisii este intotdeauna impar .

Comlsiile de specialitate au urmStoarele atributii principale:

a) AnalizeazS proiectele de hotb16ri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) tntocmesc avize asupra proiectelor de hotSr6ri si asupra problemelor analizate, pe care le

prezintd consiliul local;

c) Indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si funclionare a

consiliului local sau ins5rcinbri date prin hotbr6ri ale consiliului local , dac5 acestea au

legbturd cu activitatea lor,

Comisiile de specialitate adoptS avize cu majoritate slmpl5.

Comisiile de specialitate isi aleg, prin votul deschis al majoritSlii absolute a consilierilor
locali ce o compun, c6te un presedinte si cSte un secretar. Atributiile presedintelui si

secretarului sunt prev6zute de art, 126 din OUG nr. 57120L9 privind Codul administrativ, cu

modific5rile si comlet5rile ulterioare.
AvSnd tn vedere considerentele prezentate v5 rog sE analizati 9i sE dispuneti in

consecint5 .

Secretar general,

APROBAT
PRIMAR,

PARASCHIV Daniel - Florin

)r. DurrrRffcu 
ry)rA' ) .,/{-,tJif Uott,'-tt
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PRIMARIA COMLINEI FRANCESTI

: FRANCESTI ::
T'el : 0 2 5 0/7 6 2 60 1 ; I"ax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-mail :frances t ipr imaria@yahoo. com

Afisat aZi,23.LL.2027, ora L7,00, nr, 1222L
la sediul primSriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

tn conformitate cu art. 7 din Legea nr 52l2OO3 privind transparenta decizional5 in
administratia publicS, republicat5, aducem la cunostint5 publicd intentia de supunere spre
aprobare Consiliului Local al comunei FrSncesti a Proiectului de hot6rSre privind modificarea si

completarea HCL nr. 5Bl2 din 16,11.2020 , respectiv art 3 privind componenla Comisiei de
specialitate I - Comisia pentru programe de dezvoltare economico - socialS, buget - finan!e,
administrarea domeniului public si privat al localitdtii, agrigulturS, gospodErile comunalS,
protetia mediului, servicii si comert, a Consiliului Local Fr6ncesti.

CetSlenii interesati pot consulta proiectul de hotS16re la sediul PrimSriei pot face propuneri,
sugestii sau recomanddri pe marginea acestuia pSnd la data de 15 decembrie 2021.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la domnigoara Dumitrascu Maria Lavinia, secretar
general Comuna Fr6ncesti.

Primar ,

PARASCHIV DANIEL FLORIN
Secretar General-,

to"tyl,*1t/TYITRASCU
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PRIMARIA COMLNEI FRANCESTI

: I;RANCESI-I ::
T'el : 0 2 5 0/7 6 2 60 l ; Fax ; 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-m a i l ;fra n ces t ipr imar ia@,yahoo. c om

Nr. 12228123.LL.2O2L

PROCES VERBAL

Incheiat astdzi 23 noiembrie 202t de cdtre primarul comunei Fr6ncesti, Paraschiv Daniel

Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afigdrii anunlului nr. L222L din
23.tL.202L pentru aducerea la cunostintb public5 a Proiectului de hot5rAre privind :

modificarea si completarea HCL nr.5Bl2 din 16.11.2020, respectiv art 3 privind componenla
Comisiei de specialitate I - Comisia pentru programe de dezvoltare economico - socialS, buget

- finante, administrarea domeniulul public si privat al localit5tii, agrigulturS, gospod5rile

comunalS, protetia mediului, servicii si comert, a Consiliului Local Fr6ncesti

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

F16ncesti,

In conformitate cu prevederile OUG nr, 57l20tg privind Codul administrativ, cu

modificdrile si complet5rile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 5212003 privind

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

Primar , Secretar Genetal, ,-,
MARrA 

ffut*:). 
DyfirRAgcu
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APROBAT
PRIMAR,

Raport de specialitate
La Proiectul de hotd16re cu privire la modificarea si completarea HCL nr, 5B/2 din

16.11.2020, respectiv art 3 privind componenta Comisiei de specialitate i - Comisia
pentru programe de dezvoltare economico - socialS, buget - finante, administrarea
domeniului public si privat al localitdtii, agrigulturd, gospoddrile comunalS, protetia

mediului, servicii si comert, a Consiliului Local FrAncesti

Organizarea si atributiile comisiilor de specialitate ale consiliului local sunt prevSzute de
c5tre art. L24 si 125 din OUG nr. 572AL9 privind Codul administrativ, cu modific5rile si

comlet5rile ulterioare.
Numdrul membrilor unei comisii este intotdeauna impar .

Comisiile de specialitate au urm5toarele atributii principale:
a) AnalizeazE proiectele de hotdrAri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) tntocmesc avize asupra proiectelor de hotSr6ri si asupra problemelor analizate, pe care le

prezintd consiliul local;

c) indepllnesc orice alte atributii stabilite prln regulamentul de organizare 9i functionare a

consiliului local sau ins5rcinEri date prin hot5rSri ale consiliului local , dac5 acestea au
legSturE cu activitatea lor.

Comisiile de specialitate adoptd avize cu majoritate simplS.
Comisiile de specialitate isi aleg, prin votul deschis al majoritStii absolute a consilierilor

locali ce o compun, c6te un presedinte si c6te un secretar. Atributiile presedintelui 9i
secretarului sunt prevdzute de art, 126 din OUG nr. 57l20tg privind Codul administrativ, cu
modific5rile si comletSrile ulterioare.

Av6nd in vedere lncheierea civilS nr. 5O34l2O2t din 10 noiembrie 202! , a Judec5toriei
Rm VSlcea, pentru validarea mandatului consilierului local Budihoi Constantin, aflat pe lista
supleantilor Partidului Social Democrat, se impune modificarea si completarea HCL nr. 5B/2 din
16.11,2020, respectiv art 3 privind componenta Comisia pentru programe de dezvoltare
economico * socialS, buget - finante, administrarea domeniului public si privat al localit5tii,
agrigulturS, gospodSrile comunalS, protetia medlului, servicii si comer!, a Consiliului Local
Fr6ncesti, dupE depunerea jurbm6ntului de cdtre noul consilier.

AvSnd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hotd16re pe care il
supunem aprobSrii Consiliului Local al comunei Fr6ncesti.

Florin
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7'el:0250/762601 ; t-ax: 0250/762755 e-mail.:Jiancestiprinlaria@yahoo.com

Nr. 122391 23.LL.2O2L

RAPORT

Privind avizarea legalitSlii proiectului de hotdr6re conform art. 243 din O.U.G. nr.
57 I zOLg privind Codul Administrativ

Proiectul de hotdrAre privind aprobarea ,,modificarea gi completarea
HCL nr. 5B/2 din 16.11.2020, respectiv art 3 privind componenta Comisiei de

specialitate I - Comisia pentru programe de dezvoltare economico - socialS, buget -
finante, administrarea domeniului public si privat al localitbtii, agrigulturS, gospod5rile

comunalS, protetia mediulul, servicii si comer!, a Consiliului Local Fr6ncesti"

Competen!a

Potrivit prevederilor art. 139 alin. (1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.5712019
privind Codul admlnistrativ aprobarea proiectului de hot5rSre este de competenta consiliului
local.

Dreptul material - arf. 124 din OUG nr.5712019 privind Codul administrative, cu

modificdrile si completdrile ulterioare ; art. 15 din Regulamentul de Organizare si Functionare
al Consiliului Local al comunei Fr6ncesti, aprobat prin HCL nr, 61/5 din 19.11.2020, art.7
alin.1 din Legea nr. 5212003 privlnd transparenta decizionalS in administratia publicS,

republicatS.

Vot: Pentru adoptarea hotb16ril este necesar votul majorit5tii simple.

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

,,modificarea si completarea HCL nr. 5Bl2 din 16.11.2020 , respectiv art 3 privind
componenta Comisiei de specialitate I - Comisia pentru programe de dezvoltare economico -
socialS, buget - finante, administrarea domeniului publlc si privat al localitStii, agrigulturS,
gospod5rile comunalS, protetia mediului, servicii si comert, a Consiliului Local FrAncesti " .

vtrum
Secretar
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