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DISPOZITIA Nr.165
Cu privire la : convocarea Consiliului Local al comunei Fr6ncegtirjudegul

v6lcea, in gedin[a ordinari in data de 28.05.2o2,,t ora 14"

PARASCHIV DANTEL FLORIN . PRIMARUL COMUNEI FRANCE9TI

Av6nd in vedere referatul secretarului general din cadrul primdriei comunei Frincesti

nr. 5238 din data de ZLIOSI}OIL, prin care se propune emiterea unei dispozitii cu privire_la

convocarea Consiliului Local al Comunei Fr6ncesti in gedinla ordinar5 Tn data de 28.05,2021

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

administrativ, cu modificErile 9i complet5rile ulterioare;
tn temeiul aft 196 alin, (1) din OUG nr. 571 2019 privind Codul administrativ, cu

modifictrile 9i completErile ulterioare, emite urm5toarea :

DrsPozrTrE

Aft. 1. (1) Se convoacfi Consiliul Local al comunei Fr6ncegti, judelul Vilcea in gedinla

ordinara la data de 28.05.2021, ora 1400 , in sala de gedinle din cadrul Primdriei comunei

Frdncegti,
(zi seOinla consiliului local se va desfHgura cu participarea fizicd a consilierilor locali,

(si conv6carea va avea in vedere prevederile HG nr. 39412020 privind declararea st5rii

Oe aLlte 9i m5surile care se aplic6 pe durata acesteia pentru Prwenirea 9i combaterea

efectelor p'andemiei de COVID - 19, modificat6, prevederile Ordinului 3577 din 15.05.2020

privind m'dsurile pentru prevenirea contamin5rii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 9i pentru

usigrrar.a desf5gur5rii activtSlii la locul de munc5 in condilii de securitate 9i s5n5tate in

mu-nc6, pe perioada stSrii de aleft5, locurile membrilor consiliului local urmind a fi

prestabiliie corespunzator, 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

integrant5 din prezenta dispozilie.
nrt. s 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, totodatH, sH formuleze amendamente.

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

consilierilor locali, o va aduce la cunostin;5 publici prin afigare la sediul primEriei si in
publicare pe site-ul instituliei, Tn monitorul oficial local si o va transmite Instituliei Prefectului

- judelul VAlcea.

ContrasemneazS,
Secretar General,

Daniel -
PRIMAR,

21.05.2021



Anexa la Dispozilia nr. L6S|2L,OS.2O2I

Proiectul de ordine de zi

1. Proiect de hot6r6re cu privire la alegerea pregedintelui de gedin!5 al Consiliului
Local al comunei FrSncegti pe o perioad5 de 3 luni;

(.trimis spre avizare comisiei tnvdtdm6nt, Comisiei Economice Si Comisiei Administratie
o'o]'t';#Ijt'!i 

I'orooure, proiect de hot6r6re, rapoft de speciaritut., ,.r.r;-
Initiator Primarul

2. - Proiect de hotir6re . cu privire la aprobarea execuliei bugetului locat 9ibugetului instituliilor finanlate integrat sau par-tial din venituri proprii ta gi.OE.ZOZt.
( trimis spre avizare comisiei invatam6nt, Comisiei Economice Si Comisiei Administratie
public5 - juridic5 ).- Referat de aprobare, proiect de hot5rdre, rapoft de specialitate,

3- Proiect de hotirare cu privire la Rectificarea bugetului
Fr6ncesti, pentru anul 2021.

( trimis spre avizare comisiei tnv5t5m6nt, comisiei Economice gi comisiei Administratie
publicS - juridicS ).- Referat de aprobare, proiect de hot5rdre, rapoft de specialitate, referat.

Iniliator primarul
4 - Proiect de hotirSre cu privire la aprobarea Contractului de pafteneriat incheiatcu Scoala Populara de Arte si Meserii Rm. Valcea 9i Parohia Fr6ncegti t, in vedeiea

desfasurarii unui curs Iconografie Traditionala Romaneasca;
( trimis spre avizare comisiei tnvatamant, Comisiei Economice gi Comisiei Administratie

public5 - juridicd ).- Referat de aprobare, proiect de hot5r6re, raport de specialitate .

Initiator primarul

5 - Proiect de hotSrire cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al
primarului comunei Frdncegti, gprob3rea Organigramei gi al Statului de funclii

( trimis spre avizare comisiei 1nv5t5m6nt, comisiei Economice si comisiei Administratie
publicd - juridicd ).- Referat de aprobare, proiect de hot5r6re, rapoft de specialitate, referat

Initiator Primarul

6 - Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea contractHrii de prest5ri servicii
topografice pentru Comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea;

( trimis spre avizare comisiei inv5t5m6nt, Comisiei Economice gi Comisiei Administratie
public5 - juridic6 ).- Referat de aprobare, proiect de hotdrdre, rapoft de specialitate, referat

Initiator Primarul

7 - Proiect de hotirire cu privire la instituirea taxei speciale de salubrizare si
aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare;

referat
Initiator Primarul

local al Comunei



( trimis spre avizare comisiei inv5t6m6nt, Comisiei Economice 9i Comisiei Administralie

publici - juridici ).
- Referal de aprobare, proiect de hot6rire, rapoft de specialitate, referat

Initiator Primarul

Diverse,

Contrasemneaz6 pentru legalitate,

 

Secretar




