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                                                A N U NT     SEDINTA 

 

 

         In data de 26 iulie  2022, orele  12,00, 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 26 iulie 2022; 

      2.Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta  ordinara din data 30  iunie  

2022; 

      3.Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in 

domeniul privat al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea.    

     4. Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, 

jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director General,, 

OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

     5. Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, 

jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-GREENPOINT MANAGEMENT, reprezentat doamna Irina Ionescu, in calitate de 

Director General,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

   6. Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 



încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, 

jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

- ECO SYNERGY S.A.., reprezentat  prin Ciornei Vasile Marian in calitate de 

administrator, denumita in continuare , OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,,                        

   7.  Proiect de hotarare privind emiterea acordului, pentru terenul 

situat in raza comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, conform Planului de Situatie si  

Cărtii funciare  anexată, in eventualitatea in care, in fermă apare un forcar de pestă 

porcină Africană si animalele trebuie sacrificate si îngropate. 

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea transmiterii  cu titlu gratuit ( donarii) a  

materialelor rezultate in urma demolarii imobilului – sediu primarie , aflat în 

inventarul domeniului privat al Comunei Frâncesti, judetul Valcea 

 

 

 

                                               

                                                 PRIMAR, 

                                   PARASCHIV DANIEL FLORIN 
 

 

 


