
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL FRANCESTI

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedint5 extraordinarE publicd la data de
03.t2.2021la care participE un numSr de 13 consilieri din totalul de 15 in functie, gedint5 condus5 de
domnul consilier NicolSescu Filimon,

LUAND IN DEZBAI"ERE:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei FrAncesti tnreglstrat sub nr. t2295 din

25.LL2027 cu privlre la desemnarea de cStre Consiliului Local Fr6ncesti a cel putin doi consilier locali
care sI semneze hotS16rile adoptate in caz de refuz al pregedintelui de sedint5 ;

- Referatul secretarului general nr. 12294 din 25.71.2021.
- Regulamentul pentru desflsurarea gedinlelor Consiliului Local al Comunei Fr6ncesti aprobat

prin HCL nr. 61/5 din 19.11.2020,
- Raportul de specialitate nr. t23221 26.t1.2021;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hot516re, intocmit

de cltre secretarul localitSfii nr. t2323 din 26.17.202t;
- Avizul comisiei pentru invSt5mSnt, culte, sbnbtate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 79 din 26.1I.202I ;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
servicii si comert nr.79 din 26.LL2027 ;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apErarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr.79 din 26.It.2021 ;- Anunlul nr. 12296125.11.202I privlnd aducerea la cunostintd public5 a prolectului de
hotS16re;

- Procesul verbal de afisaj nr. L232U25.11.2021 ;
in conformitate cu art.33 alin.2 din Regulamentul pentru desfSsurarea sedinlelor Consiliului

Local al Comunei Fr6ncesti aprobat prin HCL nr.61/5 din 19.11.2020, art. 140 alin.2 din OUG nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modificErile si completSrile ulterioare, Legea nr.5212003
privind transparenta decizionalS in administratia publicS, republicatS.

In temeiul art.139 alin.(3) lit.i) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 571 Z0t9 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numEr de 13 voturi "pentru", 0
voturi ,,ablineri" si 0 voturi ,,impotriv5" a fost adoptat5 urmEtoarea:

HOTNRARE

Art. L Se desemneazl consilierii locali Muja Leonid Nicolae si Scurtu Gheorghe sE semneze
hot5r6rile adoptate dc Consiliul Local Fr6ncesti in caz de refuz / neprezentare al pregedintelui de
sedi nt5;

Art. 2 Se desemneazd consilierul local Nlcolaescu Daniel - rezervS pentru situafia in care unul
dintre consilierii locali nominalizati la art. l" nu se poate prezenta din motive obiective;

Art. 3 Consilierii desemnati la art. 1 si 2 vor semna hot516rile adoptate de Consiliul Local
Fr6ncesti, precum 9i procesul verbal de sedint5 dupb notificarea prealabilS a presedintelui de gedintS;

Art. 4 Notificarea va cuprinde termenul ( data si ora ) pentru semnarea actelor, precizarea
actelor nesemnate si poate fi comunicatd presedintelui de Sedin!5 tn cauzS prin una din urm5toarele
modalitSti email, post5, postare pe grupul Consiliul Local Fr6ncesti constituit pe WhatsApp sau sub
semnSturS de primire;



Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirSri se imputernicegte secretarul localitilii care
o va comunica la: Institutia Prefectului - judelul VSlcea, Primarului si consilierilor locali desemnati la
art" 1 si 2.

ContrasemneazS,

Nr. 79 din 03.12.2021
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea
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Secretar
Jr. Dumitr


