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                                                   HOTARAREA  nr. 64 

 

      Privind : aprobarea fondului de premiere a cuplurilor  

     din comuna Frâncesti, județul Vâlcea, care au împlinit 50 ani de casatorie, si 

elevii care au obtinut medii peste 8 la examenul de capacitate, sustinut in iunie 

2022 

 

 

Consiliul Local al comunei  Frâncesti, judeţul  Vâlcea, întrunit în ședința 

ordinară din data de   31.08.2022, la care participă un numar de  15 consilieri din 

totalul de 15 consilieri în funcție; 

Văzând că prin H.C.L. nr. 62 /2022, a fost ales președinte de ședință domnul  

consilier   Vladescu Ion pentru lunile  august , septembrie, octombrie 2022 ; 

Având în vedere: 

    -  Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare  a primarului comunei Frâncesti 

înregistrată la nr.   7513  din 04.08.2022  cu privire la aprobarea fondului de 

premiere a cuplurilor  din comuna  Frâncesti, județul Vâlcea, care au împlinit 50 

ani de casatorie in anul 2022, cat si  premierea unui numar de 4 elevi care  au 

obtinut medii peste 8 la examenul de capacitate sustinut in luna iunie 2022 ; 

 - Raportul  compartimentului de  specialitate  inregistrat sub numarul 7518 din 

04.08.2022  intocmit de către  compartimentul  contabilitate din cadrul aparatului  

de specialitate  al primarului comunei Frâncesti , prin care se propune aprobarea 

acordarii sumei de 500 lei pentru fiecare cuplu care în anul 2022  împlinește 50 ani 

de căsătorie cat si acordarea a doua laptopuri si 2 tablete pentru elevii  care au 

obtinut medii peste 8  si peste 9 la examenul de capacitate sustinut in  luna iunie 

2022; 

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

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  8278 din  29.08.2022, 

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  8433 

din 30.08.2022 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  8433 

din 30.08.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

    - avizul de legalitate al secretarului comunei, înregistrat la nr. 8439 din 

31.08.2022,  

    - adresa Scolii Gimnaziale Frâncesti,  nr.1413 din 04 08.2022,  cu primire la 

situatia elevilor din comuna Frâncesti, ce au sustinut examenul de capacitate in 

luna iunie 2022 ; 

    - prevederile art.129, alin.(4), lit.a) cu trimitere la alin.(7), lit.b), din OUG nr. 

57/2017- Codul Administrativ; 

  -  prevederile art.19 alin.(1), lit.a) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

  -  prevederile  Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  prevederile  Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  prevederile  Legii  nr.52/2003 privind transparența decizională,proces verbal nr. 

7521 din 04.08.2022 cu privire la afisarea anuntului nr.7520/2022 ; 

        În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019- 

Noul Cod Administrativ,   cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local 

Frâncesti, cu un numar de   14  voturi ,, pentru,,  adopta următoarea: 

 

HOTĂRĂRE: 

 

       Art. 1. Se   aproba  fondul  de premiere a cuplurilor din comuna Frâncesti, 

Județul Vâlcea care in cursul anului  2022  împlinesc 50 ani de căsătorie . 

      Art. 2. (1) Se  aprobă acordarea  diplomei de onoare  si a  sumei de 500 lei 

pentru fiecare cuplu  care  in cursul anului 2022  împlinesc  50 ani de casatorie . 

          (2) Lista cuplurilor care fac obiectul prezentei hotărâri este prezentată in 

anexa 1 care face parte integrantă din aceasta. 

      Art. 3 . Plata sumei se va face din bugetul local cap.51.02 –Autorităti locale. 

          Sumele vor fi acordate pe baza copiei  actelor de identitate  din care rezulta 

că au domiciliul  in comuna  Frâncesti si a certificatului de căsătorie a celor doi 

soți în viață. 

      Art. 4.-(1). Se aproba  achizitionarea a doua laptopuri si doua tablete, in 

vederea premierii a 4 elevi care au obtinut medii peste 8 si 9  la examenul  de 



capacitate. 

         (2)  Lista cuprinzand elevii cu note bune la capacitate  este prezentată in 

anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

        Art.5. Decernarea diplomelor si a premiilor se va face de catre domnul 

Paraschiv Daniel Florin- primarul comunei Frâncesti, in cadru festiv, cu ocazia 

sarbatoririi Comunei Frâncesti in data de 25 septembrie 2022. 

             

 

          Art.  6. Prezenta hotărâre  se va aduce la cunoștință publică prin afișare  la 

sediul și pe site-ul institutiei primariafrancesti-valcea.ro,  pagina Monitorul Oficial 

Local va fi comunicată : 

- Instituţiei Prefectului – judeţului Vâlcea  pentru efectuarea controlului de 

legalitate. 

- domnului Paraschiv Daniel Florin – Primarul comunei Frâncesti. 

 

                                                                                                                                         

                 Frâncesti : 31 .08. 2022 
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