
 
                                               JUDEȚUL VÂLCEA 
                                            COMUNA FRÂNCEȘTI 
                                             Nr. 5647 din  08.06. 2022 
 
                                     
 
                                           A N U NT     SEDINTA 
 
 
         In data de  14 iunie  2022, orele  8,00, va avea loc sedinta extraordinara a 
Consiliului local Frâncesti, care se va tine la sediul Primariei comunei Frâncesti, cu 
următoarea ordine de zi : 
 
 
    1.Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare  a Consiliului local al comunei 
Frâncesti,  din data de 14.06.2022 
    2.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare  din 31.05.2022 
    3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi 
Cheltuieli al comunei Frâncesti, pe anul 2022; 

    4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului  „REABILITAREA 
MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN COMUNA FRANCESTI, 
JUDETUL VALCEA”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in 
cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
COMPONENTA C10 — Fondul Local 

   5. Proiect de hotarare  privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea, in perioada  2014-2020. 

   6.Proiect de hotarare privind participarea UAT Frâncesti la cofinantarea ,, 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din Judetul 
Vâlcea, in perioada 2014-2020 

   7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor  si 
serviciilor de apă si de canalizare (Strategie de tarifare) conform  rezultatelor 
Analizei Cost-Beneficiu pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă si de apă  uzată din  Judetul Vâlcea, în perioada 2014-2020 si mandatarea 
reprezentantuliui UAT Frâncesti, in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,APA Vâlcea,, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la 



serviciile de alimentare cu apă  si de canalizare si completarea, prin  Act aditional , 
a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si 
canalizare nr. 1/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 

8.  Proiect de hotarare  privind aprobarea proiectului „Infiintarea unui punct de 
reîncarcare vehicule electrice in comuna FRANCESTI , judetul VALCEA” si 
depunerea spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 10, 
Componenta 10 Fondul Local, Obiectivul dc investitii - I. 1 .3: Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice", 
precum si a cheltuielilor legate de proiect. 

9. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a ștatului de functii al 
aparatului de specialitate al comunei Frâncesti si a serviciilor subordonate 
Consiliului local Frâncesti, judetul Valcea. 
 

                                               
 
                                                 PRIMAR, 
                                   PARASCHIV DANIEL FLORIN 
 

 

 


