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                                                 DISPOZIŢIA NR. 440 

 

    Privind  convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Frâncesti, în 

şedinţă extraordinară pentru data de  20.11.2022,  ora  8,00  

 

    Paraschiv Daniel Florin  - Primarul comunei Frâncesti- judetul  Vâlcea; 

    Având în vedere Referatul nr. 13314  din 19.12.2022  privind  convocarea de 

îndată a Consiliului Local al  Comunei Frâncesti, în şedinţă extraordinară pentru 

data de  20.12.2022, ora 8,00 ; 

        În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. 

(4), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b), art. 196 alin. 

(1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite  următoarea: 

                                                 D I S P O Z I T I E 

            Art.1. –Se convoacă de îndată Consiliul local al Comunei Frâncesti  in 

şedinţă extraordinară pentru data de  20.12.2022,  ora 8,00, ce se desfasoara in  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 

    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 : 19.12. 2022 

 

              PRIMAR,                                         CONTRASEMNEAZA, 

PARASCHIV DANIEL FLORIN                 Secretar general UAT Frâncesti 

                                                                          Lazăr Elena Gabriela 
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                                         PROIECTUL ORDINEI DE ZI 

 

       a ședinței  extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei 

Frâncesti, pentru data de  20.12.2022,  ora  8,00  

 

      1. Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare convocată de îndată  pentru 

data de  20.12.2022,  ora  8,00; 

2. Proiect de hotarare privitor la rectificarea bugetului local al comunei 

Francesti pe anul 2022. 

 

 

 

 

              

         PRIMAR,                                               Secretar general UAT 

     PARASCHIV DANIEL FLORIN              LAZĂR   GABRIELA 

 


