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PROIECT DE HOTARARE
Privind : aprobarea fondului de premiere a cuplurilor
din comuna Frâncesti, județul Vâlcea, care au împlinit 50 ani de casatorie, si
elevii care au obtinut medii peste 8 la examenul de capacitate , sustinut in iunie
2022
Consiliul Local al comunei Frâncesti, judeţul Vâlcea, întrunit în ședința
ordinară din data de __08.2022, la care participă un numar de __ consilieri din
totalul de 15 consilieri în funcție;
Văzând că prin H.C.L. nr. ___ /2022, a fost ales președinte de ședință
domnul consilier ____ ;
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare a primarului comunei Frâncesti
înregistrată la nr. 7513 din 04.08.2022 cu privire la aprobarea fondului de
premiere a cuplurilor din comuna Frâncesti, județul Vâlcea, care au împlinit 50
ani de casatorie in anul 2022, cat si premierea unui numar de 4 elevi care au
obtinut medii peste 8 la examenul de capatitate sustinut in luna iunie 2022 ;
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 7518 din
04.08.2022 intocmit de către compartimentul contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Frâncesti , prin care se propune aprobarea
acordarii sumei de 500 lei pentru fiecare cuplu care în anul 2022 împlinește 50 ani
de căsătorie cat si acordarea a doua laptopuri si 2 tablete pentru elevii care au
obtinut medii peste 8 si peste 9 la examenul de capacitate sustinut in luna iunie
2022;
- Avizul comisiilor de specialitate reunite din cadrul Consiliului Local Frâncesti,
înregistrat la nr. ___/ __.08.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
- avizul de legalitate al secretarului comunei, înregistrat la nr. _____/2022,
- adresa Scolii Gimnaziale Frâncesti, nr. Din __.08.2022, cu primire la
solicitarea premierii a unui numar de 4 elevi care au finalizat anul scolar 2021-

2022, cu medii peste 8 ;
- prevederile art.129, alin.(4), lit.a) cu trimitere la alin.(7), lit.b), din OUG nr.
57/2017- Codul Administrativ;
- prevederile art.19 alin.(1), lit.a) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională,
În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019Noul Cod Administrativ, Consiliul local Frâncesti, cu un numar de __ voturi ,,
pentru,, adopta următoarea:
HOTĂRĂRE:
Art. 1. Se aproba fondul de premiere a cuplurilor din comuna Frâncesti,
județul Vâlcea care in cursul anului 2022 împlinesc 50 ani de căsătorie .
Art. 2. (1) Se aprobă acordarea sumei de 500 lei pentru fiecare cuplu care
in cursul anului 2022 împlinesc 50 ani de casatorie .
(2) Lista cuplurilor care fac obiectul prezentei hotărâri este prezentată in
anexa 1 care face parte integrantă din aceasta.
Art. 3 . Plata sumei se va face din bugetul local cap.51.02 –Autorităti locale.
Sumele vor fi acordate pe baza copiei actelor de identitate din care rezulta
că au domiciliul in comuna Frâncesti si a certificatului de căsătorie a celor doi
soți în viață.
Art. 4.-(1). Se aproba achizitionarea a doua laptopuri si doua tablete, in
vederea premierii a 4 elevi care au obtinut medii peste 8 si 9 la examenul de
capacitate.
(2) Lista cuprinzand elevii cu note bune la capacitate este prezentată in
anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5 Primarul comunei Frâncesti, prin compartimentele de specialitate, va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișare și va
fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţului Vâlcea pentru efectuarea controlului
de legalitate.
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Anexa nr. 1 la proiect hcl

LISTA CU PERSOANELE CARE IMPLINESC 50 DE ANI DE
CASATORIE IN ANUL 2022

Nr.crt. Numele si prenumele
1.
Căldăraru Viorel
Burcea Elena
2.
Ceapă Nicolae
Popescu Elisabeta
3
Dogaru Gheorghe
Văcaru Maria
4
Mustață Dumitru
Badea Maria
5
Bălțatu Nicolae
Mujea Elena
6
Covercă Ilie
Huidu Maria
7
Gustere Gheorghe
Anghel Elena

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR
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Domiciliul
Com. Frâncesti,satul Cosani
Comuna Frâncesti,satul Viisoara
Comuna Frâncesti, satul Frâncesti
Comuna Frâncesti,satul Mănăilesti
Comuna Frâncesti,satul Frâncesti
Comuna Frâncesti, satul Băluțoaia
Comuna Frâncesti, satul Băluțoaia

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general UAT Frâncesti
Lazăr Elena Gabriela

JUDETUL VALCEA
COMUNA FRÂNCESTI
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Anexa nr. 1 la proiect hcl

LISTA CU ELEVII CARE AU OBTINUT MEDII PESTE 8 si 9
LA EXAMENUL DE CAPACITATE IN IUNIE 2022

Nr.crt. Numele si prenumele
1
Botogan Alexandru
Mihai
2
Scrociob Denis Marian
3
Slătineanu Ion Doru
4
Stanciu Elena -Izabela

Domiciliul
Frâncesti

Nota obtinuta
9,5

Frâncesti
Frâncesti
Frâncesti

9,27
8,35
8,32
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PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 7513 din 04.08.2022

REFERAT DE APROBARE
Asupra proiectului de hotarare privind aprobarea fondului de premiere a
cuplurilor din comuna Frâncesti, județul Vâlcea, care au împlinit 50 ani de
casatorie, si elevii care au obtinut medii peste 8 la examenul de capacitate , sustinut
in iunie 2022

Avand in vedere faptul ca in data de 25 septembrie 2022, se organizeaza in
localitatea Frâncesti, manifestarea cultural- artistica ,, ZIUA COMUNEI,,, prilej cu
care se va efectua premirea cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie in
anul 2022, cupluri ce au domiciliul in comuna Frâncesti, si pentru care s-a propus
acordarea sumei de 500 lei/ cuplu.
In urma analizarii registelor de stare civila – casatorii anul 1972, a rezultat
incheierea unui numar de 32 acte. De precizat ca pe un numar mare din actele
inregistare se gasesc mentiuni inscrise din care rezulta ca unul dintre soti au
decedat, s-au casatoriile au fost desfacute prin divort.
Tinand cont de faptul ca Scoala Gimnaziala Frâncesti, prin adresa nr. 1313
din 04.08. 2022, a comunicat lista elevilor care au participat la examenul de
capacitate din luna iunie 2022, cat si rezultatele obtinute;
Conform referatului intocmit de catre compartimentul Contabilitate, buget,
finanate din cadrul Primariei Frâncesti, rezulta ca sumele necesare atat premierii
celor 12 cupluri cat si a celor 4 elevi care au obtinut medii peste 8 la examenul de
capacitate in luna iunie 2022, sunt prevazute in bugetul local al comunei Frâncesti.
Se doreste ca premierea elevilor sa fie prin acodarea a doua lapturi si doua
tablete ce urmeaza a fi achizitionate.
Fata de cele prezentate va propun analizarea si avizarea proiectului de hotarare
in forma prezentată.

PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI
JUDETUL VALCEA
NR. ____ din __________2022

RAPORT COMPARTIMENT SPECIALITATE
Privind premierea cuplurilor care au implinit 50 de ani de la casatorie
Anual , cu ocazia desfasurarii manifestarii cultural- artistica ,, ZIUA
COMUNEI, se obisnuieste si premierea cuplurilor care au implinit 50 de ani de
casatorie.
Ofiterul de stare civila cu atributii delegate din cadrul primariei, verificand actele
de stare civilă casatorii - incheiate in anul 1972, a constatat ca in registrul de
casatorii anul 1972 au fost inregistrate un numar de 33 acte.
Pe un numar de 11 acte casatorie se gaseste inscrisa mentiunea de decedat a
unuia dintre soti, iar pe un numar de 2 acte se gaseste inscrisa mentiunea de
desfacut casatoria.
In urma analizarii situatiei de catre reprezentantii institutiei a rezultat ca
diferenta pana la numarul de 7 cupluri ce urmeaza a fi premiate nu mai au
domiciliul stabil pe raza UAT comuna Frâncesti.
Fata de cele prezentate va propunem initierea unui proiect de hotarare in acest
sens.

INTOCMIT,
Tăcutu Gheorghe-Bogdan- ofiter de stare civilă delegate
Ciuraru Ion-Elvis – consilier primar

