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                                                A N U NT     SEDINTA 

 

            In data de 31 octombrie   2022, orele  16,00, va avea loc sedinta ordinara a 

Consiliului local Frâncesti, care se va tine la sediul Primariei comunei Frâncesti, cu 

următoarea ordine de zi : 

 

        1.Aprobarea ordinei de zi a sedintei din data  de 31octombrie  2022; 

       2.Aprobarea procesului verbal intocmit in sedinta  ordinara din data  30 

septembrie 2022 ; 

      3. Aprobarea procesului  verbal  intocmit in data de 13 octombrie 2022 cu 

ocazia convocarii de indată in sedinta extraordinara a Consiliului local 

      4.Proiect de hotarare privind aderarea comunei Frâncesti  la serviciul de audit 

public intern din  cadrul Filialei Județeane  Vâlcea a Asociației Comunelor din 

România. 

      5.Proiect de hotarare privind  însușirea Acordului de cooperare cu Filiala 

Județeană Vâlcea a Asociației Comunelor din România privind organizarea și 

exercitarea activității de audit public intern. 

       6 Proiect de hotarare privind aprobarea contribuției Comunei Frâncesti pentru    

susținerea și funcționarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei 

Județene Vâlcea a A.Co.R. 

       7. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse 

dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Frâncesti 

        8. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de măsuri privind 

gospodărirea comunei Frâncesti, județul Valcea. 

        9.  Proiect de hotarare  privind  darea in administrare a unor bunuri proprietate 

publică a UAT Comuna Frâncesti catre Scoala Gimnazială  Frâncesti. 



      10.  Proiect de hotarare privind  scoaterea din evidenta contabila, cont 473-

decontari din operatiuni in curs de clarificare, a sumei de 1060598,66 lei , 

reprezentand   sume  restituite catre OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia  

 

      11. Proiect de hotarare privind scoaterea  din evidența  contabilă  cont – 260- 

Titluri de participare a sumei de 186 mii lei, reprezentand capital social subscris si 

varsat la SC Construct Invest SRL  

            

                                                 PRIMAR, 

                                   PARASCHIV DANIEL FLORIN 
 

 

 


