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                                                HOTARAREA  NR. 81 

               Privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între FUNDATIA  

ERGA OMNES,,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI   si   UAT COMUNA 

FRANCESTI     

       Consiliul Local al Comunei Frâncesti, Judeţul Vâlcea,  intrunit in sedinta 

ordinara in data de 30 septembrie 2022, la care participă un numar de 15  din 

totalul de 15 consilieri in functie; 

      Văzând ca prin HCL nr.62/2022, domnul consilier  Vlădescu Ion   a fost ales 

presedinte de sedinta pentru lunile  august, septembrie, octombrie 2022 ; 

     Avand in vedere: 

    -adresa nr. ____  din 14.09.2022,  formulată de Fundatia Erga Omnes,, din 

Babeni, fundatie ce desfasoara activitati de after school, la sediul lor din Babeni,  

prin care  solicita inchierea unui parteneriat cu reprezentantii Scolii Gimnaziale 

Frâncesti, Comuna Frâncesti, si Comuna Frâncesti,  unde sunt cooptati si copii din 

familii defavorizate din comuna Frâncesti, inregistară la Primaria Frâncesti sub 

numarul  9527 / 13.09.2022; 

    - Referatul de aprobare si proiectul de hotarare , inregistrat sub numarul  9529 

din   14.09.2022, prin care se propune aprobarea Protocolului de Colaborare 

incheiat intre  FUNDATIA  ERGA OMNES,  SCOALA GIMNAZIALĂ 

FRÂNCESTI si   UAT COMUNA FRANCESTI     

   - raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei 

Frâncesti, sub nr. 9528 din   14.09. 2022 

    -avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  10197 din  30.09.2022, 

prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare ; 

     - avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii,  

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  10197 

din 30.09.2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 



     - avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  10197 

din 30.09.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

    - avizul de legalitate al secretarului comunei, înregistrat la nr. 10201 din 

30.09.2022,  

      In conformitate cu : 

-  dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

     - prevederile  Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

    - prevederile art 129, alin (2), lit d) lit. e) ,  alin.(7), lit.a)  si alin (9), litera a)  din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;   

     -  respectând prevederile art.7 alin(2) din  Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publică,vazand procesul verbal nr. 9561 din 

14.09.2022  privind afisarea proiectului de hotarare; 

       În temeiul art.139, alin(1) coroborat cu  art.196, alin(1), litera a) din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliul local Frâncesti, cu un numar de 15 voturi ,, pentru,, 

                             

                                              H O T Ă R Â Ș T E:  

          Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între FUNDATIA  ERGA 

OMNES,,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si   UAT COMUNA 

FRANCESTI  , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre.  

          Art.2. Se împuterniceşte domnul Paraschiv Daniel Florin - primarul comunei 

Frâncesti să semneze protocolul aprobat, conform art 1.   

         Art.3. Prin grija  secretarului general al comunei Frâncesti, prezenta hotărâre 

va fi  afisată la sediul institutiei si   pe pagina proprie  primariafrancesti-

valcea.ro  si va fi comunicată  în termenul prevăzut de lege : 

-Primarului comunei  Frâncesti, 

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea 

-Scolii Gimnaziale Frâncesti 

- Fundatiei-   ERGA OMNES 

                                                                              Frâncesti : 30.09.2022 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

    VLĂDESCU ION                                            Secretar general UAT Frâncesti 

                                                                                    Lazăr Elena Gabriela 

 


