
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL FRÂNCEŞTI 

JUDEŢUL VÂLCEA 
 

  HOTĂRÂREA NR. 38  
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei 

Frânceşti pe o perioadă de 3 luni 
 
 
 
 
 Consiliul Local al comunei Frânceşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de 13 mai 2022, la care participă un număr de 12 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcție, şedinţă condusă de domnul consilier local 
Constantin ANDREICĂ; 
 
            LUÂND ÎN DEZBATERE: 
      - Referatul de aprobare nr 4561 din 12.05.2022, cu privire la "alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Frânceşti pe o perioadă de 3 
luni"; 
     - Referatul nr. 4560 din 12.05.2022 întocmit de secretarul general delegat al 
localitatii privind Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local; 
     - Raportul de specialitate nr. 4562 din 12.05.2022; 
     -Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de 
hotărâre, întocmit de secretarul localităţii nr. 4565 din 12.05.2022;  
     -Avizul comisiei pentru învățământ, culte, sănătate, cultura, protectie sociala, 
activităţi sportive şi de agrement nr. 38 din 13.05.2022; 
     -Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-socială, protecţia 
mediului, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, 
agricultură, gospodarie comunală, servicii şi comerţ nr. 38 din 13.05.2022; 
     -Avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridice, apărarea ordinii 
publice şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 38 din 13.05.2022; 
     -Anunţul nr. 4563 din 12.05.2022 privind aducerea la cunoştinţă publică a 
proiectului de hotărâre; 
     -Procesul verbal de afişaj nr. 4564 din 12.05.2022; 
     În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 din Regulamentul 
pentru desfasurarea şedinţelor Consiliului Local al Comunei Frânceşti aprobat prin 
HCL nr. 61/5 din 19.11.2020, art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 
      În temeiul art. 139 alin (1)  şi 196 alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi 
"pentru", 0 voturi "abţineri" şi 0 voturi "împotrivă", a fost adoptată următoarea:                            
                                     

 
 
 
 



H O T Â R A R E  
 
    Art. 1 Se numeşte în funcţia de preşedinte de şedintă, pentru conducerea 
şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local Frânceşti, domnul consilier 
Constantin ANDREICĂ. 
    Art. 2 Durata mandatului de preşedinte de şedinţă este de 3 luni, respectiv mai, 
iunie şi iulie 2022. La sfârşitul perioadei, mandatul încetează de drept.   
    Art. 3 Secretarul general delegat va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituţiei Prefectului - Judeţului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Primarului Comunei, Consilierului Constantin ANDREICĂ, precum și publicarea pe 
pagina de internet www.primariafrancesti-valcea.ro, Secțiunea Monitorul Oficial 
Local. 
 
 
 
 
         Preşedinte de şedinţă        Contrasemnează, 
         Constantin ANDREICĂ                         Secretar general delegat UAT, 
        Elena – Anişoara AVRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 38 din 13.05.2022 
Comuna Frâncesti, Judetul Valcea 

 


