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PRIMAR
DISPOZITIA Nr.317

Cu privire la : convocarea Consiliului Local al comunei Fr6ncesti, judelul
V6lcea, in gedinla ordinari in data de 15.12.2O2\ ora 1400

PARASCHIV DANIEL FLORIN . PRIMARUL COMUNEI FRANCEgTI

Avind in vedere referatul secretarului general din cadrul primiriei comunei FrAncesti
nr, 72706 in data de 091721202L, prin care se propune emiterea unei dispozitii cu privire la
convocarea Consiliului Local al Comunei Frdncesti ?n gedinta ordinarE in data de 15.12.202t
5i prevederile art. 133 alin. 1si art. 134 alin. 1 lit. a) din OUG nr.57120L9 privind Codul
administrativ, cu modific5rile si completSrile ulterioare;

In temeiul art 196 alin. (1) din OUG nr.57l 2019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, emite urmStoarea :

DrsPozrTrE

Art. 1. (1) Se convoac5 Consiliul Local al comunei Frdncesti, judetul Vdlcea in sedinta
ordinarS la data de 15.12.2021, ora 1400 , in sala de sedinte din cadrul Prim5riei comunei
FrAncesti,

(2) Sedinta consiliului local se va desfbsura cu participarea fizicE a consilierilor locali,
(3) Convocarea va avea in vedere prevederile HG nr, 39412020 privind declararea stSrii

de alertS si mdsurile care se aplici pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19, modificat5, prevederile Ordinului 3577 din 15.05.2020
privind mdsurile pentru prevenirea contamin5rii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru
asigurarea desfbsurdrii activtbtii la locul de munci in conditii de securitate 9i s5ndtate in
munc5, pe perioada stbrii de alert5, Iocurile membrilor consiliului local urm6nd a fi
prestabilite corespunz5tor, ?n vederea respectdrii prevederilor referitoare la distantarea
socialS,

(a) La intrarea in sala de sedintS se vor pune la dispozitie membrilor consiliului local
dezi nfectanti.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare este prezentat in anexa care face parte
integranti dln prezenta dispozitie.

Art. 3 Membrii Consillului L.ocal al comunei Fr6ncesti vor primi materialele inscrise pe
proiectul ordinii de zi pe adresa de e-mail sau prin consultarea materialului pe site-ul
institutiei, fiind invitati, totodatS, si formuleze amendamente.

Art. 4 Secretarul general al localitStii va asigura comunicarea prezentei dispozitii
consilierilor locali, o va aduce la cunostint5 publicb prin afisare la sediul primbriei si in
publicare pe site-ul institutiei, in monitorul oficial local si o va transmite Institutiei Prefectului
- judetul VAlcea.

PRIMAR,
DANIEL FLORIN PARASCHIV ContrasemneazE

Secretar general,

09.L2.202L

Jr,



Anexa la Dispozitia nr. 3t7l09.Lz.zOZL

Proiectul de ordine de zi

1. Proiect de hotir6re cu privire la modificarea si completarea HCL nr, 5B/2 din
16.11.2020, respectiv art 3 privind componenta Comisiei de specialitate I - Comisia pentru
programe de dezvoltare economico - socialS, buget .- finante, administrarea domeniului
public si privat al localit5tii, agrigulturA, gospoddrile comunald, protetia mediului, servicii sr

comer!, a Consillului Local Frdncesti;
( trimis spre avizare comisiei Invbtim6nt, Comisiei Economice si Comisiei Administratie

publicS - juridic5 ).
- Referat de aprobare, proiect de hotir6re, raport de specialitate, referat.

Initiator Primarul
2. Proiect de hotdrAre cu privire la Rectificarea bugetului local al Comunei

FrSncesti, pentru anul 2021;
( trimis spre avizare comisiei lnvit5m6nt, Comisiei Economice si Comisiei Administratie

publicb - juridic5 ).
- Referat de aprobare, proiect de hotbr6re, raport de specialitate, referat.

Initiator Primarul
3. - Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea executiei bugetului local si

bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09.2021.
( trimis spre avizare comisiei invit5mOnt, Comisiei Economice si Comisiei Administratie
publici - juridic5 ).- Referat de aprobare, proiect de hot5rAre, raport de specialitate, referat

Initiator Primarul
4. Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea alocarii din Bugetul local a sumei de

30 mii lei ce va reprezenta cheltuielile ocazionate de s5rbltorile de iarn5, pentru "Cadouri de
Crdciun" la elevii din structura orpanizatoric5 a Scolii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti;

( trimis spre avizare comisiei InvitbmSnt, Comisiei Economice si Comisiei Administratie
publicd - juridicS ),

- Referat de aprobare, proiect de hotbr6re, raport de specialitate.
Initiator Primarul

5. Proiect de hotirAre cu privire la inregistrarea UAT Comuna FrAncesti in Sitemul
national electronic de platS online a obligatiilor de platd cdtre bugetul general consolidat,
instalarea unui terminal de plat5 (POS ) precum si stabilirea modului in care este suportat
comisionul bancar;

( trimis spre avizare comisiei tnvbtSmSnt, Comisiei Economice si Comisiei Administratle
publicb - juridic5 ).

- Referat de aprobare, proiect de hotdr6re, raport de specialltate, referat.
Initiator Primarul

6. Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea traseului cu statiile de imbarcare si
debarcare ale elevilor stabilit de Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna
FrAncesti;

( trimis spre avizare comisiei tnv5tim6nt, Comisiei Economice si Comisiel Administratie
publicS - juridic5 ).

- Referat de aprobare, proiect de hot5r6re, raport de specialitate, referat,
Initiator Primarul

Diverse,

Contrasemneazi
PRIM


