ROMÂNIA
JUDEŢUL Vâlcea
UAT COMUNA Frânceşti
CUI- 2541100
E-mail:frincesti@vl.e-adm.ro
Consiliul local

PROIECT DE

HOTARARE

Cu privire la : aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu Scoala
Populară de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea
desfasurarii unui concurs Iconografie Traditională Românească

Consiliul local Frâncesti, judetul Valcea intrunit in sedinta ordinara in data de
31 august 2022, la care participa un numar de ___ consilieri din totalul de 15 in
functie;
Văzând ca prin hotararea nr. ___/2022, domnul consilier ____ a fost ales
președinte de ședință;
Luand in dezbatere :
-Proiectul de hotarare si Raportul de aprobare, intocmite de Primarul Comunei
Frâncesti, cu privire la aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu Scoala
Populară de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea
desfasurarii unui concurs Iconografie Traditională Românească
, inregistrată sub numarul 7707/ 10.08.2022 ;
-raportul de specialitate privind aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu
Scoala Populară de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea
desfasurarii unui concurs Iconografie Traditională Românească, inregistrat sub nr.
7709 din 10.08. 2022;
-Avizul comisiei pentru invățământ, culte, sănătate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul ___/__.08.2022;
- 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 __.08.2022 ;
- Avizul comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub numarul
6337/30.06 .2022;

-raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub numarul
____/ 08. 2022, intocmit de secretarul general al comunei Frâncesti;
- adresa nr. 141/02.02.2022 comunicată de catre Parohia Frâncesti I, cu privire la
activitatea desfasurata de clasa de econografie ce are in component un numar de 20
cursanti cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani ;
Văzând ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, proces verbal afisare nr. 6981/2022;
In conformitate cu :
- prevederile art.129 alin.(7) lit.a) , lit. d) si e) si alin. (14) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin.(3) lit.a), art.196 alin. ( 1) lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Frâncesti, cu un numar de 14 voturi ,, pentru, adopta
urmatoarea
HOTARARE :
Art.1.-Se aproba încheierea Contractului de Parteneriat cu Scoala Populară
de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea desfasurarii unui
concurs Iconografie Traditională Românească
Art.2. Se imputerniceste Primarul comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, va semneze
Contractul de Parteneriat cu Scoala Populară de Arte si Meserii Rm. Valcea si
Parohia Frâncesti I.
Art.3 Primarul comunei Frâncesti, asigura ducerea la indeplinire a prezentei
hotarari;
Art.3. Prin grija secretarului general al comunei Frâncesti, prezenta
hotarare va fi adusa la cunostiinta publica prin afisare la sediul institutiei cat sip e
site –ul acesteia primariafrancesti- valcea.ro, pagina Monitorul Oficial local si se
va comunica :
- Institutiei Prefectului- judetului Vâlcea,
- domnului Paraschiv Daniel Florin -primarul comunei Frâncesti

Frâncesti : 10.08.2022

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR
PARASCHIV DANIEL FLORIN

Avizat pentru legalitate,
Secretar general UAt Frâncesti
LAZAR ELENA GABRIELA

PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 7708 din 10.08.2022

REFERAT DE APROBARE
Cu privire la aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu Scoala Populară
de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea desfasurarii unui
concurs Iconografie Traditională Românească

Avand in vedere Raportul compartimentului de specialitate intocmit de catre
personalul cu atributii in acest sens, inregistrat sub nuamrul 7707 din 10.08.2022,
prin care se propune initierea unui proiect de hotarare
privind aprobarea
Contractului de Parteneriat incheiat cu Scoala Populară de Arte si Meserii Rm.
Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea desfasurarii unui concurs Iconografie
Traditională Românească.
Raportul a fost intocmit , in urma adresei nr. 14 din 02.08. 2022, transmisa de
catre Parohia Frâncesti I, si inregistrată sub numarul 7380 din 02.08. 2022, prin
care se aduce la cunostiinta ca , clasa de econografie a luat nastere in urma unui
parteneriat intre Scoala Populara de Arte si Meserii Rm. Vâlcea, Primaria Comunei
Francesti si parohia Frâncesti I inca din anul 2016, fiind coordonată de catre
profesor Dan Deaconu cu scopul de a initia si pastra traditia spirituală a poporului
nostru, traditie mereu prezenta in zona noastra, la Mănăstirea Dintr-un Lemn, unde
a existat o scoală de pictura bisericeasca.
Clasa de econografie este formată dintr-un numar de 20 cursanti cu varsta
cuprinsa intre 10 si 14 ani. Copii sunt din comunitatea noastra, aceasta grupă este
nou infiintată, aflandu-se in primul an de studiu.
Totodată se precizeaza in adresa prezentată de catre Preot Paroh Rădulescu Ion,
ca deja sunt un numar de 20 absolventi de cursuri, si au fost organizate expozitii
la Arhiepiscopia Râmnicului, Prefectura Valcea , Biblioteca Antim Ivireanul si
Teatrul Anton Pann.
De precizat ca prin incheierea Contractului de parteneriat ,Primaria Frâncesti,
cu aprobarea Consiliului local se obligă să suporte taxele scolare ale cursantilor in
suma totală de 4000 lei/an, respectiv, 200 lei / an de cursant.
Față de cele prezentate vă propun analizarea si avizarea proiectului de hotarare in
forma prezentată
PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 7707 din 10.08.2022

RAPORT COMPARTIMENT SPECIALITATE

Cu privire la solicitarea Parohiei Frâncesti I,in vederea incheierii unui
Contractului de Parteneriat incheiat cu Scoala Populară de Arte si Meserii Rm.
Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea desfasurarii unui concurs Iconografie
Traditională Românească

Avand in vedere adresa nr. 14 din 02.08.2022, transmisa de catre Parohia
Frâncesti I, si inregistrată sub numarul 7380 din 02.08. 2022, prin care se aduce la
cunostiinta ca , clasa de econografie a luat nastere in urma unui parteneriat intre
Scoala Populara de Arte si Meserii Rm. Vâlcea, Primaria Comunei Francesti si
parohia Frâncesti I inca din anul 2016, fiind coordonată de catre profesor Dan
Deaconu cu scopul de a initia si pastra traditia spirituală a poporului nostru, traditie
mereu prezenta in zona noastra, la Mănăstirea Dintr-un Lemn, unde a existat o
scoală de pictura bisericeasca.
Clasa de econografie este formată dintr-un numar de 20 cursanti cu varsta
cuprinsa intre 10 si 14 ani. Copii sunt din comunitatea noastra, aceasta grupă este
nou infiintată, aflandu-se in primul an de studiu.
Totodată se precizeaza in adresa prezentată de catre Preot Paroh Rădulescu Ion,
ca deja sunt un numar de 20 absolventi de cursuri, si au fost organizate expozitii
la Arhiepiscopia Râmnicului, Prefectura Valcea , Biblioteca Antim Ivireanul si
Teatrul Anton Pann.
De precizat ca prin incheierea Contractului de parteneriat ,Primaria Frâncesti,
cu aprobarea Consiliului local se obligă să suporte taxele scolare ale cursantilor in
suma totală de 4000 lei/an, respectiv, 200 lei / an de cursant.
Sumele necesare respectarii obligatiilor prevazute in Contractul de Parteneriat
sunt prevazute in bugetul local al comunei Francesti, capitolul 20.13- pregatire
profesională.
Față de cele prezentate vă propun initierea unui proiect de hotarare in acest
sens, ce urmeaza a fi dezbatut in sedinta ordinară din luna august 2022
Intocmit,
BAICU GHEORGHE OVIDIU

ANEXA LA PROIETUL DE HOTARARE

CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA
Scoala Populară de Arte si Meserii Râmnicu Vâlcea
Comuna Frâncesti

Parohia Frncesti I

CONTRACT DE PARTENERIAT
NR. ____ DIN _________________
Art.1. Incheiat intre partile :
1.1 Scoala Populara de Arte si Meserii ERm. Vâlcea, cu sediul in Rm. Vâlcea,
strada General Magheru, nr. 6, judetul Vâlcea, cod 5785990, reprezentată prin
Gănescu Doina, in caliutate de manager si
1.2. Comuna Frâncesti cu sediul in comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,
reprezentată de domnul Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar;
1.3. Parohia Frâncesti I cu sediul in comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,
reprezentată de preot Ionuț Rădulescu, in calitate de preot paroh.
Art.2. Scopul contractului de parteneriat:
Desfasurare curs ECONOGRAFIE TREDITIONALĂ ROMANEASCĂ cu
scopul de a cunoaște, a pastra si a transmite tradiția inocografiei românesti;
Art.3. Durata contractului de parteneriat:
3.1. Contractul intre in viguare la data de ___________
3.2. Părtile se obligă să deruleze prezentul contract pana la data de _______.
Art.4.Obligatiile partenerilor:
4.1. Scoala Populara de Arta si Meserii , se obligă :
-sa asigure drepturile salariale ale profesorului care preda cursurile
-eliberarea diplomelor si certificatelor de absolvire a cursurilor;
4.2. Comuna Frâncesti, se obligă:
-să suporte taxele scolare ale cursantilor- clasa externa de econografie(respective
200 lei / cursant pe an pentru un minim de 20 cursanti;
-să efectueze plata in baza facturii emise de Scoala Populară de Arte si Meserii
intr-o singura tranșă, in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii ;
4.3. Parohia Frâncesti I, se obligă :
-să asigure spatial, dotarea, iluminarea si incalzirea acestuia in locatia – Centrul
Cultural Sf. Nicolae- Frâncesti;
-să sprijine sis a sustina activitatile acestor cursanti ;

-să asigure participarea unui numar de 20 de cursanti ( copii sau adulti)
Art.5. Alte clauze:
Litigiile de orice fel se vor rezolva pe cale amiabilă. In caz de nerezolvare a
conflictului pe cale amiabilă, se va apela la instant competentă să solutioneze
cauza.
Modificarile sau completarile prezentului contract se vor face numai prin act
additional semnat de cele 3 parti.
Art.6 Prezentul contract se incheie in trei exemplare, cate unul pentru fiecare
parte, semnat azi _________

INITIATOR,
PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general UAT Frâncesti
LAZĂR ELENA GABRIELA

