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                                                HOTARAREA NR. 69 

 

      Cu privire la : aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu Scoala 

Populară de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea 

desfasurarii unui concurs Iconografie Traditională Românească 

 

 

      Consiliul local  Frâncesti, judetul Valcea intrunit in sedinta ordinara in data de   

31 august 2022, la care participa un numar de  15 consilieri din totalul de  15  in 

functie; 

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

ales președinte de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022; 

          Luand in dezbatere : 

   -Proiectul de hotarare si  Raportul de aprobare,  intocmite de Primarul Comunei 

Frâncesti, cu privire la  aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu Scoala 

Populară de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea 

desfasurarii unui concurs Iconografie Traditională Românească., inregistrate  sub 

numarul  7707/ 10.08.2022 ; 

  -raportul de specialitate privind aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu 

Scoala Populară de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea 

desfasurarii unui concurs Iconografie Traditională Românească, inregistrat sub nr.  

7709  din 10.08. 2022; 

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

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul   8435 din 30.08.2022; 

     - 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  8435 

din 30.08.2022 ; 



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

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  8435 

din 30.06 .2022;  

-raportul de avizare a legalitatii proiectului  de hotarare inregistrat sub numarul  

8428/ 30.  08. 2022, intocmit de secretarul general al  comunei  Frâncesti; 

  - adresa nr. 141/02.02.2022 comunicată de catre Parohia Frâncesti I, cu privire la 

activitatea desfasurata de clasa de econografie ce are in component un numar de 20 

cursanti  cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani ; 

       Văzând ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a 

proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, proces verbal afisare nr. 6981/2022; 

         In  conformitate cu : 

- prevederile art.129 alin.(7) lit.a) , lit. d) si e) si alin. (14)  din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         In temeiul art. 139  alin.(3) lit.a), art.196  alin. ( 1) lit.a) din  O.U.G.  nr. 

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

Consiliul local al comunei Frâncesti, cu un numar de 14  voturi ,, pentru,  adopta 

urmatoarea                                          

                                                   HOTARARE : 

 

      Art.1.-Se  aproba   încheierea Contractului de Parteneriat  cu Scoala Populară 

de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea desfasurarii unui 

concurs de  Iconografie Traditională Românească. 

  Art.2. Se imputerniceste Primarul comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, va  semneze  

Contractul de Parteneriat  cu Scoala Populară de Arte si Meserii Rm. Valcea si 

Parohia Frâncesti I. 

    Art.3  Primarul comunei  Frâncesti, asigura  ducerea la indeplinire a prezentei 

hotarari; 

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

hotarare va fi adusa la cunostiinta publica prin afisare la sediul institutiei cat sip e 

site –ul acesteia primariafrancesti-valcea.ro, pagina Monitorul Oficial local si se  

va comunica : 

- Institutiei Prefectului-  judetului Vâlcea,  

- domnului Paraschiv Daniel Florin -primarul comunei  Frâncesti 

                                                  

 

                                                                       Frâncesti  :  10.08.2022 

    

 



PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA, 

  VLADESCU ION                                            Secretar general UAT Frâncesti 

                                                                              Lazăr Elena Gabriela 

 

 

Nr.69 din 31.08.2022 

Comuna Frâncesti, Judetul Vâlcea 

 


