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                                                HOTĂRÂREA  NR. 75 

 

PRIVIND:  actualizarea  Regulamentului de Organizare si Funcționare al 

Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei  Frâncesti, județul Vâlcea 

 

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

ordinră in data de   30.09.2022, la care participă un numar de  15 consilieri din 

totalul de 15 in functie; 

  Vazand ca prin Hotararea nr. 62/2022, domnul consilier Vlădescu Ion a fost 

ales presedinte de sedinta; 

      Având în vedere:  

   - Referatul de aprobare al primarului comunei  Frâncesti nr. 8970/  08.09..2022, 

în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei 

Frâncesti, județul Vâlcea 

    -  Raportul de specialitate nr.   8969/08. 09.2022  al Compartimentului de resort 

din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Frâncesti, județul 

Vâlcea;  

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

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  10198 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  10198 

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  10198 

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

   -  Raportul de avizare din punct de vedere al legalității întocmit de secretarul 

general al comunei înregistrat sub nr. 10201/   30.09.2022;  

    - Hotărârea Consiliului local  Frâncesti nr. 51/2022 pentru aprobarea  

organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 



comunei  Frâncesti și  a serviciilor  din subordinea Consiliului Local Frâncesti, 

jud.Vâlcea ; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

În conformitate cu: 

-  prevederile  art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, process verbal nr.9034 din 09.09.2022; 

-prevederile art. 129 alin. 2 din  O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ și Legea nr. 53/2003 privind  Codul al muncii; 

 În temeiul  art.139 alin.1 și art. 196 alin.(1),lit.a)  din O.U.G nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , cu un 

număr de  15 voturi ,,pentru”, Consiliul local Frâncesti adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

  Art.1. (a) Se aprobă actualizarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Frâncesti, județul 

Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(b) Odata cu aprobarea prezentului Regulament, isi incetează aplicabilitatea 

prevederile  HCL nr. 33 din 26.06.2019. 

          Art.2.Prezentul Regulament de organizare și funcționare al aparatului de 

specialitate  va fi adus la cunoștință publică sub semnătura funcționarilor publici și 

a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Bărbătesti. 

       Art.3. Primarul comunei  Frâncesti va urmări ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri informând Consiliul Local Frâncesti, județul Vâlcea, asupra 

modului de îndeplinire. 

        Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica, primarului comunei  Frâncesti și 

Instituției Prefectului județului Vâlcea în vederea exercitării controlului cu privire 

la legalitate. 

             (2) Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștinta publică prin grija 

secretarului general al comunei Frâncesti, județul Vâlcea prin afișare la sediul 

Primăriei comunei Frâncesti, județul Vâlcea sau prin publicare pe site-ul Primăriei 

comunei Frâncesti, județul Vâlcea : primariafrancesti-valcea.ro 

 

                                                Frâncesti : 30.09. 2022 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

      VLĂDESCU   ION                                             SECRETAR GENERAL UAT 

                                                                                     LAZĂR ELENA GABRIELA 
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