
 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   Vâlcea 

UAT COMUNA  Frânceşti 
                                                                            CUI 2541100  

E-mail:frincesti@vl.e-adm.ro 

                                              

 

 

                                               HOTARAREA NR. 61 

 

          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 

 

        Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Valcea, intrunit in sedinta 

ordinară  din  data de 26.07.2022, la care participă un numar de 11 consilieri din 

totalul de 15  in functie. 

       Vazând ca prin HCL nr. 38 / 2022 domnul consilier Andreica Constantin a fost 

ales presedinte de sedinta; 

       Avand in vedere: 

     -Referatul de aprobare al primarului comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul 

6503 din data de 05.07.2022, privind donarea materialelor rezultate  in  urma 

demolarii, catre Complexul National  Muzeal Astra din Sibiu, in vederea  

completarii expozitiei Muzeului Astra cu un monument de utilitate publică ; 

     -Raportul compartimentului de specialitate nr.   6502 din  05.07.2022; 

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

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  7148/26.07.2022; 

     -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  7148 

din 26.07.2022; 

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

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 7148 din 

26.07.2022;  

      Avizul pentru legalitate intocmit de catre secretarul general al comunei 

Frâncesti, judetul Vâlcea, inregistrat sub numarul 7132 din 26.07.2022; 

     

 



 

  -Procesul verbal  nr. 6546 din 05.07.2022, de afișare  a Anunțului nr. 6545 din 

05.07.2022 cu privire la proiectul de hotarare initiat ; 

- prevederile Hotararii Consiliului local nr.57/2022 privind trecerea unor bunuri 

imobile din domeniul public in domeniul privat al comunei Frâncesti, judetul 

Valcea; 

    - solicitarea formulată de catre Complexul National Muzeal Astra din Sibiu nr. 

2213 din 18.03.2022,  in sensul completarii expozitiei Muzeului Astra cu un 

monument de utilitate publică , respectiv cladirea veche a primariei Frâncesti, prin 

donarea acesteia catre Muzeu; 

    In conformitate cu: 

   -prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului 

de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin 

Legea nr.246/2001; 

   - prevederile art.  108  lit.e) din OUG nr. 57/1019  privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

    -prevederile  art. 555,  art. 985  si  art. 1011 alin.(1) din Legea nr. 287/2009, 

privind Codul Civil, republicată; 

   - prevederile  Legii nr. 50/1991, privind autorizarea  lucrarilor de constructii ; 

       In temeiul dispozitiilor  art. 129 alin. (2) lit.c, ale  art. 139 alin.(1) precum si 

cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul local Frâncesti, cu un numar de 11 voturi ,,pentru ,, adopta urmatoarea: 

 

                                                                 HOTARARE : 

 

       Art.1. (1) Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit- donarea  materialelor 

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

domeniului privat al Comunei Frâncesti, judetul Valcea catre Complexul National 

Muzeal Astra din Sibiu. 

      Art.2. –   Se imputerniceste primarul comunei Francesti, domnul Paraschiv 

Daniel Florin  sa semneze actul notarial privind transmiterea cu titlu gratuit a 

materialelor rezultate in urma demolarii imobilului – sediu primarie, catre  

Complexul National Muzeal Astra din Sibiu. 

     Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostitta publica prin afisare la sediul 

institutiei si pe site-ul institutiei, si se comunica prin intermediul secretarului 

general al UAT, in termenul prevazut de lege: 

 

 

 



 

- Primarului comunei Frâncesti  

- Institutiei Prefectului- Județul Vâlcea. 

- Complexului Muzeal Astra din Sibiu. 

 

                                                                                      Frâncești : 26.07. 2022 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA, 

        ANDREICA CONSTANTIN                   Secretar   general UAT  Frâncesti 

                                                                                    Lazăr Elena - Gabriela 
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