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PROIECT DE HOTARARE 

 

Privind : organizarea si desfasurarea  manifestării cultural-artistice  ,,ZIUA 

             COMUNEI FRANCESTI,,   in data de 25 septembrie 2022 

 

 

             Consiliul local Frâncesti, judetul Vâlcea, întrunit in sedință ordinară din 

data de  31 august 2022, la care participă un numar de __ consilieri din totalul de 

15 consilieri în funcție, 

            Vazand ca prin H.C.L.  nr. ___/2022 a fost ales președinte de sedință 

domnul consilier_____  ; 

             Luand in dezbatere : 

- Proiectul de hotarare si  Referatul de aprobare al domnului Paraschiv Daniel – 

Florin- primarul comunei Frâncesti, înregistrat sub nr 7638 din  08.08.2022,  cu 

privire la organizarea si desfasurarea  manifestării cultural-artistice  ,,ZIUA 

COMUNEI FRANCESTI,,   in data de 25 septembrie 2022 

- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Frâncesti, inregistrat la nr. 7639/ 08.08. 2022 , prin care se propune 

organizarea si desfasurarea  manifestării cultural-artistice  ,,ZIUA  COMUNEI 

FRANCESTI,,   in data de 25 septembrie 2022; 

  - Nota de funcdamentare inregistrată sub numarul 7640 din 08.08.2022, intocmita 

de catre compartimentul contabilitate, buget finanate din cadrul Primariei 

Frâncesti ; 

 - Raportul de avizare al comisiilor reunite  din cadrul consiliului local inregistrat 

la nr. ___/ ___.08.2022, prin care avizează favorabil proiectul de hotarare ; 

- Raportul de avizare a legalitatii intocmit de secretarul comunei Frâncesti 

inregistrat sub nr. ____/ __.08.2022 ; 

        In conformitate cu : 

- prevederile art.129  alin.2 lit (d) alin.7 lit.(d)  si f) din OUG nr. 57/2019 – Noul 

Cod Administrativ; 

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare; -

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala , in administratia publica, 

       În temeiul art. 139  alin. (1) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019- Noul Cod Administrativ, cu un număr de 13  voturi ” pentru” adopta 

următoarea: 

                                             H O T A R A R E   



 

           Art. 1- Se aprobă organizarea si desfasurarea  manifestării cultural-artistice  

,,ZIUA COMUNEI FRANCESTI,,   in data de 25 septembrie 2022,  pe terenul 

situat in comuna Frâncesti, satul Frâncesti, punctul ,,La Târg,, 

       Art.2. Se aproba finantarea cheltuielilor in sumă de  47.000,00 lei necesară  

desfasurarii manifestarii culturale ,,ZIUA COMUNEI FRANCESTI,,, suma 

prevazută la capitolul 51.02. – autoritati publice si actiuni externe. 

       Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza domnul 

Paraschiv Daniel Florin, primarul  comunei   Frâncesti. 

       Art.4. Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin afisare atat la 

sediul institutiei cat si pe site-ul institutiei, pagina Monitorul Oficial  Local 

,iar prin grija secretarului general al comunei se va comunica : 

- Institutiei Prefectului- Judetul  Valcea,  

-Primarului comunei Frâncesti, domnul Paraschiv Daniel Florin 

 

 

                                                                                    Frâncesti :  08.08. 2022 

 

 

    INITIATOR PROIECT,                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

          PRIMAR                                         Secretar general UAT Frâncesti 

PARASCHIV DANIEL FLORIN            LAZĂR ELENA GABRIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI 

     JUDETUL VALCEA 

NR. 7639  din  08.08.2022 

 

 

 

 

                          RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 

 

 

        Anual in localitatea Frâncesti, in ultima duminica a lunii septembrie are loc 

desfasurarea manifestarii cultural- artistice ,, ZIUA COMUNEI,,, 

      Anul acesta  va avea loc in data de 25 septembrie 2022. 

       La manifestare participa  atat ansamblul  de dansuri din localitate , cat si 

invitati  ce vor sustine program artistic. 

     Pentru o mai buna organizare, pentru anul acesta  in Programul de achizitii 

publice a fost cuprinsa suma de 47.000,00 lei, suma ce se regaseste in bugatul local 

de venituri si cheltuieli aprobat. 

     Fata de cele prezentate va propun initierea unui proiect de hotarare  privind 

aprobarea organizării si desfasurarii manifestării cultural-artistice ,, ZIUA  

COMUNEI,, proiect ce urmeaza a fi  dezbatut in sedinta ordinara din data de 31  

august 2022. 

 

 

  

                                              INTOCMIT, 

                              CIURARU ION - ELVIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI 

     JUDETUL VALCEA 

NR. 7639 din 08.08.2022 

 

 

 

 

                                       REFERAT DE APROBARE 

 

          Avand in vedere Raportul intocmit de catre compartimentul de specialitate 

din cadrul Primariei Frâncesti, prin care se solicită  initierea unui proiect de 

hotarare  privind  aprobarea  organizarii  manifestarii cultural- artistice ,, ZIUA 

COMUNEI,, 

        Anual in localitatea Frâncesti, in ultima duminica a lunii septembrie are loc 

desfasurarea manifestarii cultural- artistice ,, ZIUA COMUNEI,,,. Anul acesta  va 

avea loc in data de 25 septembrie 2022 

   La manifestare participa  atat ansamblul  de dansuri din localitate , cat si invitati  

ce vor sustine program artistic. 

   Pentru o mai buna organizare , pentru anul acesta  , in Programul de achizitii 

publice a fost cuprinsa suma de 47.000,00 lei,  suma ce se regaseste in bugatul 

local de venituri si cheltuieli aprobat. 

     Fata de cele prezentate va propun  analizarea si avizarea proiectului de hotarare 

in forma initiată. 

 

  

                                                     PRIMAR, 

                                         PARASCHIV DANIEL  FLORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


