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Cu privire la : convocarea Consiliului Local al comunei Fr6ncegtir_j-udetul
Vilcea, in gedinla ordinarS in data de 19.04.2027., ora 1400

PARASCHIV DANIEL FLORIN . PRIMARUL COMUNEI FRANCEgTI

Avdnd in vedere referatul secretarului general din cadrul prim6riei comunei Fr6ncesti
nr. 3923 din data de 131041202L, prin care se propune emiterea unei dispozitii cu privire la

convocarea Consiliului Local al Comunei Fr6ncesti in gedinla ordinar6 in data de 19.04.2021
gi prevederile art. 133 alin. 1 9i art. 134 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57120L9 privind Codul
administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

in temeiul art 196 alin. (1) din OUG nr. 571 2019 privind Codul administrativ, cu
modific5rile 9i complet5rile ulterioare, emite urmEtoarea :

Att. 1. (1) Se convoac5 Consiliul Local al comunei Fr6ncegti, judelul Vdlcea in gedinla

ordinard la data de t9,04,2021, ora L4oo , in sala de gedinle din cadrul Prim5riei comunei
Fr6ncegti.

(2) Sedinla consiliului local se va desfSgura cu participarea fizic5 a consilierilor locali.
(3) Convocarea va avea in vedere prevederile HG nr. 39412020 privind declararea st5rii

de alert5 9i m5surile care se aplic5 pe durata acesteia pentru prevenirea 9i combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19, modificat5, prevederile Ordinului 3577 din 15.05.2020
privind mdsurile pentru prevenirea contamindrii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 9i pentru
asigurarea desfSgurdrii actir,t5fii la locul de muncd in condilii de securitate 9i s5n5tate in
munc5, pe perioada st5rii de aleft5, locurile membrilor consiliului local urm6nd a fi
prestabilite corespunz5tor, in vederea respect5rii prevederilor referitoare la distanlarea
socialS.

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

dezinfectan!i.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi al gedinlei ordinare este prezentat in anexa care face parte

integrant5 din prezenta dispozilie.
Art. 3 Membrii Consiliului 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, totodat5, sE formuleze amendamente.

Art. 4 Secretarul general al localit5lii va asigura comunicarea prezentei dispozilii
consilierilor locali, o va aduce la cunostin!5 publici prin afigare la sediul primEriei 9i in
publicare pe site-ul instituliei, in monitorul oficial local gi o va transmite Instituliei Prefectului

- judelul Vdlcea.

PRIMAR,
Daniel - Florin

Contrasemneazd,
Secretqr Geqeral,

L3.O4.202L



Anexa la Dispozilia nr. L481L3.O4.2O2L

Proiectul de ordine de zi

t - Proiect de hotirire cu privire la aprobarea Bugetului Local inilial al comunei
Fr6ncegti, judelul Vdlcea pentru anul 2021.

( trimis spre avizare comisiei Invdtdmdnt, Comisiei Economice 9i Comisiei Administralie
public5 - juridicS ).- Referat de aprobare, proiect de hot5r6re, raport de specialitate, referat

Initiator Primarul

2 - Proiect de hot5rAre cu privire la actualizarea Organigramei gi Statul de functii
pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fr6ncegti gi din cadrul
serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Fr6ncegti

( trimis spre avizare comisiei tnv5tHm6nt, Comisiei Economice 9i Comisiei Administralie
public6 - juridic5 ).- Referat de aprobare, proiect de hot6r6re, rapoft de specialitate, referat

Initiator Primarul

3- Proiect de hotSrAre cu privire la aprobarea salariilor de baz5 pentru functionarii
publici gi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului gi din
serviciile:publice ; 

^( trimis spre avizare comisiei Inv5t5m6nt, Comisiei Economice 9i Comisiei Administralie
public5 - juridic6 ).- Referat de aprobare, proiect de hot6r6re, rapoft de specialitate, referat

Initiator Primarul

4 - Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea Programului anual de investitii
pentru anul 2021.

( trimis spre avizare comisiei tnv5t5mAnt, Comisiei Economice 9i Comisiei
Administralie public5 - juridicd ).- Referat de aprobare, proiect de hot5r6re, rapoft de specialitate, referat

Initiator Primarul

5; - Proiect de hotirire cu privire la aprobarea schimbarii destinaliei de folosinlH
a imobilului - Gr6dinil6 Cogani 2 Tnregistrat la pozila nr. 152 in domeniu public al comunei
Fr6ncegti Tn Centru comunitar .

( trimis spre avizare comisiei inv5t5mdnt, Comisiei Economice 9i Comisiei Administralie
publict - juridic6 ).- Referat de aprobare, proiect de hot6rdre, rapoft de specialitate, referat

Initiator Primarul

6.Proiect de hotirire cu privire la prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.
452910L;06.2016 incheiat intre Comuna Frdncesti si PFA FHgHdHu Elena Cristina prin
incheierea unui act adilional gi aprobarea draftului actului aditional

( trimis spre avizare comisiei InvHtHmdnt, Comisiei Economice 9i Comisiei Administralie
public5 - juridic5 ).

Initiator Primarul
- Referat de aprobare, proiect de hotHr6re, raport de specialitate, .



Diverse,

PRIMAR,
Daniel - Florin PAMSCHIV

Contrasemneaz5 pentru legalitate,
Secretar Gen
la l.avinia

 




