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DISPOZITIA Nr.120
Cu privire la : convocarea Consiliului Local al comunei Frincegti,judetul

vSlcea, in gedinla ordinarS in data de 26.02.2o2t, ora 1400

PARASCHIV DANIEL FLORIN . PRIMARUL COMUNEI FRANCEgTT

Av6nd in vedere referatul secretarului general din cadrul primiriei comunei Fr6ncesti

nr" t642 din data de Lglozlzo2L, prin care se propune emiterea unei dispozitii cu pr'|vil9^la

convocarea Consiliului Local al Comunei FrSncesti in gedinla ordinar6 in data de 26.02.2021

gi prevederile art. 133 alin. 1 9i art, 134 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57120L9 privind Codul

idministrativ, cu modificHrile 9i complet6rile ulterioare;
tn temeiul aft 196 alin. (1) din OUG nr. 571 2019 privind Codul administrativ, cu

modificSrile 9i complet5rile ulterioare, emite urm5toarea :

DrsPozrTrE

Att. 1" (1) Se convoacfl Consiliul Local al comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea in gedinla

ordinara la djta de 26.02.202!, ora L400 , in sala de gedinle din cadrul Prim5riei comunei

Fr6ncegti.
(Z) SeAinta consiliului local se va desf6gura cu pafticiparea fizic5 a consilierilor locali.

(s) conuocarea va avea Tn vedere prevederile HG nr. 39412020 privind declararea starii

Oe aterta 9i m6surile care se aplicS pe durata acesteia pentru prevenirea 9i combaterea

efectelor p'andemiei de COVID - !9, modificatS, prevederile Ordinului 3577 din 15.05.2020

privind m5surile pentru prevenirea contaminHrii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru

urigrrir.u desf6gur6rii activt6lii la locul de munc5 in condilii de securitate 9i sinttate in

mu-nc6, pe perioada st5rii d; aleft5, locurile membrilor consiliului local urmSnd a fi
prestabilite corespunz5tor, in vederea respect5rii prevederilor referitoare la distanlarea

socialS.
(4) La intrarea in sala de gedin!5 se vor pune la dispozilie membrilor consiliului local

dezinfectanli.
Art. 2 proiectul ordinii de zi al gedinlei ordinare este prezentat in anexa care face parte

integrant6 din prezenta dispozilie.
Art. 3 Membrii Consiiiului Local al comunei Fr6ncegti vor primi materialele inscrise pe

proiectul ordinii de zi pe adresa de e-mail sau prin consultarea materialului pe site-ul

institutiei, fiind invitali, totodatt, sE formuleze amendamente.

Art. 4 Secretaiul general al localitSlii va asigura comunicarea prezentei.. dispozilii

consilierilor locali, o va aduce la cunostin.tH publici prin afigare la sediul primEriei 9i in

publicare pe site-ul instituliei, in monitorul oficial local si o va transmite Instituliei Prefectului

- judelul V6lcea.

PRIMAR,

Contrasemneaz6,
Secretar General,

t9.o2.202L
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Anexa la Dispozilia nr. ,,2Ol1rg.O2,2OZ1.

Proiectul de ordine de zi

1. Proiect de hotir6re cu privire la alegerea pregedintelui de gedin!5 al Consiliului
Local al comunei Fr6ncesti pe o perioad5 de 3 luni;

( trimis spre avizare comisiei inv6t5mdnt, comisiei Economice si comisiei Administratie
publicd - juridici ).- Referat de aprobare, proiect de hot6r6re, rapoft de specialitate, referat.

Initiator Primarul

2. - Proiect de hotir6re . cu privire la aprobarea execuliei bugetului local 9i
bugetu-lui instituliilor finanlate integral sau parlial din venituri proprii la'3L.t2,ZO2O.

( tlmis spre avizare comisiei invdt5mdnt, Comisiei Economice Si Comisiei Administratie
public5 - juridici ).- Referat de aprobare, proiect de hot5r6re, raport de specialitate, referat

Initiator Primarul

3. - Proiect de hot6r6re cu privire ta aprobarea gi insugirea inventarului
bunurilor din domeniul public Ai pr^tvat al localitSlii Frdncesti la 31. LZ.2OZO ;

( trimis spre avizare comisiei lnv5t5m6nt, Comisiei Economice Si Comisiei Administratie
public6 - juridic5 ).- Referat de aprobare, proiect de hot6rdre, rapoft de specialitate, referat

Initiator Primarul

4. ' Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea modelului de contract pentru
acoperirea costurilor pentru colectarea gi transportul, stocarea temporarH, sortarea 9iin-credintarea Tn vederea valorific5rii deseurilor de ambalaje la nivelul Unf irancegti, jud.
V6lcea.

( trimis spre avizare comisiei inv5t5mdnt, Comisiei Economice gi Comisiei Administratie
publicd - juridicd ).- Referat de aprobare, proiect de hot5r6re, rapoft de specialitate, referat

Initiator Primarul

5. - Proiect de hotSr6re cu privire la aprobarea actualizdrii indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investilii Modernizare drum de interes local ,,Drumut
Balastierei ", comuna Fr6ncegti, judelul VSlcea.

( trimis spre avizare comisiei inv6t5m6nt, comisiei Economice gi comisiei Administratie
public5 - juridic5 ).- Referat de aprobare, proiect de hot5r6re, rapoft de speciatitate, referat

Initiator primarul

PRIMAR,

Contrasemneaz5 pentru legalitate,

Daniel - FloripP. AMSCHIV
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