
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   Vâlcea 

UAT COMUNA  Frânceşti 
                                                                            CUI 2541100  

E-mail:frincesti@vl.e-adm.ro 

 

                                                            

                                         PROIECT DE HOTARARE 

 

               Privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între FUNDATIA  

ERGA OMNES,,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si   UAT COMUNA 

FRANCESTI     

       Consiliul Local al Comunei Frâncesti, Judeţul Vâlcea,  intrunit in sedinta 

ordinara in data de ____ septembrie 2022, la care participă un numar de __  din 

totalul de 15 consilieri in functie; 

      Văzând ca prin HCL nr.62/2022, domnul consilier  Vlădescu Ion   a fost ales 

presedinte de sedinta pentru lunile  august, septembrie, octombrie 2022 ; 

     Avand in vedere: 

    -adresa nr. ____  din 14.09.2022,  formulată de catre  reprezentantii Scolii 

Gimnaziale Frâncesti, comuna Frâncesti,  prin care  solicita inchierea unui 

parteneriat  cu Fundatia Erga Omnes,, din Babeni, funcdatie ce desfasoara activitati 

de after school, l asediul lor din babeni, unde sunt cooptati si copii din familii 

defavorizate din comuna Frâncesti, inregistară la Primaria Frâncesti sub numarul  

9527 / 13.09.2022; 

    - Referatul de aprobare si proiectul de hotarare , inregistrat sub numarul  9529 

din   14.09.2022, prin care se propune aprobarea Protocolului de Colabotare 

incheiat intre  FUNDATIA  ERGA OMNES,  SCOALA GIMNAZIALĂ 

FRÂNCESTI si   UAT COMUNA FRANCESTI     

   - raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei 

Frâncesti, sub nr. 9528 din   14.09. 2022 



    -avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  ___ din  __.09.2022, prin 

care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare ; 

     - avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii,  

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  

___din _.09.2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

     - avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  ___ din 

__.09.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

    - avizul de legalitate al secretarului comunei, înregistrat la nr. __ din  _.09.2022,  

      In conformitate cu : 

-  dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

     - prevederile  Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

  - prevederile art 129, alin (2), lit d) lit. e) ,  alin.(7), lit.a)  si alin (9), litera a)  din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;   

     -  respectând prevederile art.7 alin(2) din  Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publică,vazand procesul verbal nr. 9561 din 

14.09.2022  privind afisarea proiectului de hotarare; 

       În temeiul art.139, alin(1) si art.196, alin(1), litera a) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

                                H O T Ă R Â Ș T E:  

  Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între FUNDATIA  ERGA 

OMNES,,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si   UAT COMUNA 

FRANCESTI  , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre.  

          Art.2. Se împuterniceşte domnul Paraschiv Daniel Florin - primarul comunei 

Frâncesti să semneze protocolul aprobat, conform art 1.   

    Art.3. Prin grija  secretarului general al comunei Frâncesti, prezenta hotărâre va 

fi  afisată la sediul institutiei si   pe pagina proprie  primariafrancesti-valcea.ro  

si va fi comunicată  în termenul prevăzut de lege : 



-Primarului comunei  Frâncesti, 

- Instituției Prefectului – județul Gorj 

-Scolii Gimnaziale Frâncesti 

- Fundatieie   ERGA OMNES 

 

 

 

 

 

                                          Frâncesti:  14.09. 2022 

 

 

    INITIATOR PROIECT,                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

          PRIMAR                                            Secretar general UAT Frâncesti 

 PARASCHIV DANIEL FLORIN                    LAZĂR ELENA GABRIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



                                                                                 Anexa la proiect HCL 

 

 

FUNDATIA ERGA OMNES                                   Scoala Gimnaziala Frâncesti 

Oras Băbeni, str. Calea lui Traian, nr. 176                 Comuna Frâncesti,jud. Vâlcea 

Cladirea C9, Judetul Vâlcea 

CUI : 24925357 

Nr. de inreg.in Registrul Asociatiilor  

 si Fundatiilor : 7842/B/2008                                Comuna Frâncesti, Judetul Vâlcea 

 

 

 

                                PROTOCOL DE COLABORARE 

                               Nr. ERG:20220914.1  din  ___2022 

 

     

I.PARTILE 

1. COMUNA FRANCESTI ,JUDETUL VÂLCEA,  prin Primar domnul 

PARASCHIV DANIEL FLORIN 

2. SCOALA GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI,JUDETUL VÂLCEA- prin  

Director domnul CIOACĂ VICTOR DACIAN 

   și  

       -FUNDATIA,, ERGA OMNES,, cu sediul in oras Băbeni, strada Calea lui 

Traian, nr. 176, Cladirea C9, judetul Vâlcea,  inregistrată .in Registrul Asociatiilor  

 si Fundatiilor :    __/B/2008 , Cod unic de Identificare  : 24925357, reprezentată 

prin Presedinte domnul Necșulescu Sorin – Mihail. 

       

   II. OBIECTUL PROTOCOLULUI: 

   - Fundatia ,, ERGA OMNES,, desfăsoara activitati de after school la sediul  sau 

din orasul băbeni, str. Calea lui Traian, nr. 176, judetul Vâlcea, activitati in care 

sunt cooptati  si copii din familii defavorizate/ cu situatii familiale mai deosebite 

din comuna Frâncesti, judetul Vâlcea. 

   -Comuna Frâncesti – reprezentată prin  domnul Primar Paraschiv Daniel Florin  

si Scoala Gimnazială Frâncesti- reprezentată prin Director domnul Cioacă Victor – 

Dacian, se angajeaza să asigure transportul copiilor, de la  sediul Fundatiei ERGA 



OMNES din orasul Băbeni, la domiciliile acestora din comuna Frâncesti, prin 

preluarea copiilor zilnic la orele 15,15 din curtea sediului Fundatiei orga Emnes si 

transportul cu microbuzul –proprietatea comunei Frâncesti, la  domiciliile  cestora 

din comuna Frâncesti. 

 

   III. DURATA PROTOCOLULUI : 

Prezentul protocol de colaborare se incheie pe perioada  septembrie 2022- iunie 

2023. 

Transportul copiilor  nu se va face in perioada vacantelor scolare. 

 

 

 

    FUNDATIA,,ERGA OMNES,,            COMUNA FRANCESTI,              

        Presedinte,                                               PRIMAR, 

 

 

 

                             SCOALA GIMNAZIALĂ  FRÂNCESTI, 

                                                      DIRECTOR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primaria comunei Frâncesti 

      Judetul Vâlcea 

Nr.9559 din 14.09. 2022 

 

 

                                           Referat de aprobare 

           Asupra proiectului de  hotarare   privind aprobarea protocolului de 

colaborare încheiat între FUNDATIA  ERGA OMNES,,, SCOALA  

GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si   UAT COMUNA FRANCESTI     

 

      

        Avand in vedere    Raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

Primariei Frâncesti cu privire la adresa  formulată de catre Fundatia Erga Omnes, 

inregistrată sub  nr.9557 din 14.09. 2022, prin care solicita aprobarea in Consiliul 

local al unui Protocol de  colaborare incheiat intre cele trei institutii, FUNDATIA  

ERGA OMNES, din orasul Băbeni,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI, 

comuna Frâncesti  si   UAT COMUNA FRANCESTI  . 

       Se aduce la cunostiinta ca   FUNDATIA  ERGA OMNES din orasul Băbeni, 

desfasoara  activitati de after school, la sediul sau din băbeni, activitai in care sunt  

cooptati si copii  din familii defavorizate sau cu  situatii familiale mai deosebite din 

comuna Francesti, judetul Vâlcea. 

     Zilnic, microbuzul scolar va asigura preluarea copiilor de la sediul fundatiei si ii 

va transporta la domiciliile  acestora din comuna Francesti. 

    Protocolul  este valabil in perioada  septembrie 2022-  15 iunie 2023. 

    Fata de care vă propun enelizarea si avizarea proiectului in forma prezentată. 

 

                                                          PRIMAR, 

                                    PARASCHIV DANIEL FLORIN 



PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

    JUDETUL VALCEA 

 NR.  9558 DIN  14.09. 2022 

 

                                           Raport de specialitate 

           Privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între FUNDATIA  

ERGA OMNES,,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si   UAT COMUNA 

FRANCESTI     

         Avand in vedere  adresa  formulată de catre fundatia Erga Omnes , 

inregistrată sub  nr.9557 din 14.09. 2022, prin care solicita aprobarea in Consiliul 

local al unui Protocol de  colaborare incheiat intre cele trei institutii, FUNDATIA  

ERGA OMNES, din orasul Băbeni,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI, 

comuna Frâncesti  si   UAT COMUNA FRANCESTI . 

       Se aduce la cunostiinta ca   FUNDATIA  ERGA OMNES din orasul Băbeni, 

desfasoara  activitati de after school, la sediul sau din Băbeni, activitai in care sunt  

cooptati si copii  din familii defavorizate sau cu  situatii familiale mai deosebite din 

comuna Francesti, judetul Vâlcea. 

    Comuna Frâncesti, detine un microbus  scolar ce este intrebuintat la transportul 

elevilor pe timpul anului scolar. 

     Zilnic, microbuzul scolar va asigura preluarea copiilor de la sediul fundatiei si ii 

va transporta la domiciliile  acestora din comuna Francesti. 

    Protocolul  este valabil in perioada  septembrie 2022-  15 iunie 2023 

    Fata de cele prezentate vă propun initierea unui proiect de hotarare cu privire la 

aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între FUNDATIA  ERGA OMNES,,, 

SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si   UAT COMUNA FRANCESTI     

                                             Intocmit, 

                                   Baicu Gheorghe Ovidiu 

 

 



 


