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                                         D I S P O Z I T I A   NR. 246 

 

 

              Privind : convocarea Consiliului local al comunei Frâncesti  in 

                                                ședință ordinară  

 

          

           Primarul comunei Frâncesti, judetul Vâlcea- Paraschiv  Daniel Florin; 

          Avand in vedere: 

           -Referatul  inregistrat sub numarul 6808 din 14.07.2022, intocmit de catre 

secretarul general al comunei Frâncesti, judetul Valcea  cu privire la convocarea 

Consiliului local al comunei Frâncești in sedinta ordinară; 

              În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (3) lit. “a” , alin 

(4) si ale alin (5)  ,  cu privire la procedura de convocare a ședințelor  consiliului 

local. 

        In conformitate cu prevederile art.133 alin. (1) 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  ordinara 

pentru data de  26 iulie 2022, ora 12,00, 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 – Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise 

spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local 

al comunei  Frâncesti.      



 

 

    Art.5  -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  26 iulie  2022, ora 10,00. 

    Art.6 -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 : 15.07. 2022 

 

 

              PRIMAR,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,     

       PARASCHIV DANIEL FLORIN                                  Secretar general uat, 

                                                                                              Lazăr Elena Gabriela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL VÂLCEA 

COMUNA FRÂNCESTI                              ANEXA LA DISPOZIȚIA Nr. 246 

PRIMAR                                                         din  15 iulie 2022 

 

 

 

                                         PROIECTUL ORDINEI DE ZI 

 

         a ședinței ordinare a Consiliului local Frâncesti din data de 26  iulie 2022 

 

      1.Aprobarea ordinei de zi a sedintei din data de 26 iulie 2022; 

      2.Aprobarea procesului verbal intocmit in  sedinta  ordinara din data 30  iunie  

2022; 

      3.Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in 

domeniul privat al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea.   

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta - doamna Mircea Claudia – inspector superior Compartiment  

Cadastru si Registru agricol 

     4. Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, 

jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director General,, 

OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – domnul Tăcutu Gheorghe - Bogdan– inspector Compartiment 

Resurse umane 

     5. Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, 

jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-GREENPOINT MANAGEMENT, reprezentat doamna Irina Ionescu, in calitate de 

Director General,, OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 



-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – domnul Tăcutu Gheorghe - Bogdan– inspector Compartiment 

Resurse umane 

   6. Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, 

jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-  ECO SYNERGY S.A.., reprezentat  prin Ciornei Vasile Marian in calitate de 

administrator, denumita in continuare , OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,,   

               -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta – domnul Tăcutu Gheorghe - Bogdan– inspector Compartiment 

Resurse umane             

   7.  Proiect de hotarare privind emiterea acordului, pentru terenul situat in raza 

comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, conform Planului de Situatie si  Cărtii funciare  

anexată, in eventualitatea in care, in fermă apare un forcar de pestă porcină 

Africană si animalele trebuie sacrificate si îngropate. 

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta - doamna Mircea Claudia – inspector superior Compartiment  

Cadastru si Registru agricol 

 

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea transmiterii  cu titlu gratuit ( donarii) a  

materialelor rezultate in urma demolarii imobilului – sediu primarie , aflat în 

inventarul domeniului privat al Comunei Frâncesti, judetul Valcea 

      -Intiator proiect - domnul Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei 

Frâncesti 

      - Prezinta - doamna Mircea Claudia – inspector superior Compartiment  

Cadastru si Registru agricol 

 

 

              PRIMAR,                                               Secretar general UAT 

     PARASCHIV DANIEL FLORIN                    LAZĂR   GABRIELA 
 

  

 

 



 


