
ROMANIA
COMUNA FRINCESTI
JUDETUL VALCEA
PRIMAR

DISPOZITIA Nr.t18
Cu privire la : constituirea grupului de tucru pentru elaborarea Strategiei de

Dezvoltare LocalS a comunei Frincegti, judetul Vilcea pentru perioada 2021'2027

PARASCHIV DANIEL FLORIN .PRIMARUL COMUNEI FRANCESTI

AvSnd Tn vedere referatul viceprimarului localit5lii nr. 1043 din 03.02.2021 cu privire la

constituirea grupului de lucru pentiu elaborarea Strategiei de Dezvoltare LocalS a comunei

FrSncegti, judelul V6lcea pentru perioada 202L - 2027

In conformitate cu at. fSS alin. 3 lit d) din OUG nr. 57120t9 privind Codul administrativ,

cu modific5rile 9i complet6rile ulterioare, Legea nr. 273 12006 privind finantele publice locale,

cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 28l2OL3 pentru aprobarea Programului

national de dezvoltare localS,
in temeiul art 196 alin. (1) lit, b) din OUG nr.57l 2019 privind Codul administrativ, cu

modific5rile 9i completarile ulterioare, emite urm5toarea :

DrsPoztTrE

Art. 1. (1) Se constituie grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare

Local5 a comunei Fr6ncegti, lud6gut'Vdlcea pentru perioada 2O2l - 2027, dupS cum urmeazS:

- Paraschiv Daniel Florin - Primar
- Cioboat5 Dumitru Flavius - viceprimar
- Dumitragcu Maria Lavinia - secretar general

'Ciuraru Ion Elvis - Consilier personal al primarului
- Antonie Luminila - inspector comp. Contabilitate
- T6cutu Gheorghe Bogdan - inspector RU

- Mircea Claudia - inspector comp AgriculturH , cadastru

- C5lugHriloiu C5tdlina Ioana - consilier juridic
- Cerneanu Ilie Renatu - sef serviciu SVSU

- Huidu Vasile Silviu - inspector comp Relalii cu publicul

- Rddulescu Ion - preot paroh Biserica Frincegti
- Muja Leonid - lucrEtor silvic, reprezentantul Ocolului Silvic B5beni

- Voihescu Adrian Constantn - Sef post Polilie Fr6ncegti

- Ciocan Dionisie - medic veterinar , Fr6ncegti
- Cioac6 Victor Dacian - director adjunct $coala GimnazialS Fr6ncegti

- Dr. Popescu $tefan - medic Medicin5 de familie, Fr6ncegti

( Z ) erimarul comunei Frdncegti va coordona activitatea grupului de lucru.

Aft. 2 prezenta dispozitie se va comunica Instituliei Prefectului judelul V6lcea, persoanelor

desemnate la art. 1 9i afigare pentru aducere la cunogtiin!5 publicS.
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