
                                                       
                                                   JUDETUL VÂLCEA 
                                             COMUNA FRÂNCESTI 
                                                 CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                              D I S P O Z I T I A   NR. 218 
 
           Privind : convocarea Consiliului local al comunei Frâncești  in sedinta 
extraordinara  
 
           Primarul comunei Frâncesti, judetul Vâlcea- Paraschiv  Daniel Florin; 
          Avand in vedere: 
           -Referatul  inregistrat sub numarul 5645 din 08.06.2022, intocmit de catre 
secretarul general al comunei Frâncesti, judetul Valcea  cu privire la convocarea 
Consiliului local al comunei Frâncești in sedinta extraordinară; 
            În conformitate cu prevederile  art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), 
lit.a), alin. (4)  ,  cu privire la procedura de convocare a sedintelor  consiliului local 
          În temeiul art.133 alin. (2) si  art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ,   
                                       
                                                       D I S P U N E :  
       Art.1 - Se convoacă Consiliul local al comunei Frâncesti în sedință 
extraordinara pentru data de 14 iulie 2022, ora 8,00, în sala de ședințe a Primariei 
comunei  Frâncesti.  
      Art.2 -(1).Proiectul ordinii de zi a sedinței este cuprins în anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție.  
         (2).Proiectele de hotarâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc 
condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ.  
      Art.3 - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primăriei 
comunei Frâncesti, fiind afișate la sediul instituției sau  pe site-ul Primăriei  
comunei Frâncesti  . 
    Art.4 -Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula in scris 
și se vor depune la secretarul  general al comunei  Frâncesti,  până cel tarziu la data 
de  14 iunie 2022, ora,8. 
    Art.5 -Prin grija Secretarului general al comunei Frâncesti, prezenta dispoziție 
va fi transmisa Instituției Prefectului - Judetul Vâlcea pentru verificarea legalității 
si afișată la sediul instituției pentru luare la cunostiință.  

                                                                                           Frâncesti : 08.06.  2022 

              PRIMAR,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,     
       PARASCHIV DANIEL FLORIN                                  Secretar general uat, 
                                                                                               Lazăr Gabriela  



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VÂLCEA 
COMUNA FRÂNCESTI                              ANEXA LA DISPOZIȚIA Nr. 218 
PRIMAR                                                         din  08.06.2022 
 

 

 

 

                                         PROIECTUL ORDINEI DE ZI 

 

         a ședinței extraordinare a Consiliului local Frâncesti din data de 14 iunie 
2022 

 
      1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului local Frâncesti,  
din data de  14.06.2022; 
     2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare  din  31.05.  2022 
     3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri 
şi Cheltuieli al comunei Frâncesti, pe anul 2022; 
      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 
Frâncesti 
      - Prezinta - doamna Antonie Luminita – inspector superior Compartiment 
Contabilitate 
     4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului  „REABILITAREA 
MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN COMUNA FRANCESTI, 
JUDETUL VALCEA”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in 
cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
COMPONENTA C10 — Fondul Local 
       - Initiator proiect – domnul  Paraschiv Daniel Florin –Primarul comunei 
Frâncesti 
       -  Prezinta -  domnul Cioboată Dumitru – Flavius – Viceprimarul comunei 
Frâncesti 
   5. Proiect de hotarare  privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea, in perioada  2014-2020. 
         - Initiator proiect- domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 
Frâncesti 
         - Prezinta – domnul Cioboată Dumitru- Flavius- Viceprimarul comunei 
Frâncesti 



      6. Proiect de hotarare privind participarea UAT Frâncesti la cofinantarea ,, 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din Judetul 
Vâlcea, in perioada 2014-2020 
         - Initiator proiect- domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 
Frâncesti 
         - Prezinta – domnul Cioboată Dumitru- Flavius- Viceprimarul comunei 
Frâncesti 
     7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifeelor  
si serviciilor de apă si de canalizare (Strategie de tarifare) conform  rezultatelor 
Analizei Cost-Beneficiu pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă si de apă  uzată din  Judetul Vâlcea, inîn perioada 2014-2020 si mandatarea 
reprezentantuliui UAT Frâncesti, in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ;;APA Vâlcea,, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la 
serviciile de alimentare cu apă  si de canalizare si completarea, prin  Act 
additional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă si canalizare nr. 1/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 
       - Initiator proiect- domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 
Frâncesti 
       - Prezinta – domnul Cioboată Dumitru- Flavius- Viceprimarul comunei 
Frâncesti 
   8. Privind : Aprobarea proiectului „Infiintarea unui punct de reincarcare 
vehicule electrice in comuna FRANCESTI , judetul VALCEA” si depunerea 
spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 10, componenta 10 
Fondul Local, Obiectivul dc investitii - I. 1 .3: Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice", precum si a 
cheltuielilor legate de proiect. 
       - Initiator proiect- domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 
Frâncesti 
       - Prezinta – domnul Cioboată Dumitru- Flavius- Viceprimarul comunei 
Frâncesti 
    7. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a ștatului de functii al 
aparatului de specialitate al comunei Frâncesti si a serviciilor subordonate 
Consiliului local Frâncesti, judetul Valcea. 
       - Initiator proiect- domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 
Frâncesti 
       - Prezinta – domnul Cioboată Dumitru- Flavius- Viceprimarul comunei 
Frâncesti 
 
 

 
              PRIMAR,                                               Secretar general UAT 
     PARASCHIV DANIEL FLORIN                    LAZĂR GABRIELA 

 


