
 
 

PRIMARIA COMUNEI  FRÂNCESTI 

      JUDETUL VÂLCEA 

Nr. 10674  din  13.10.2022 

 

 

 

                                             P R O C E S   -    V E R B A L  

 

       Incheiat azi 13.10. 2022, cu ocazia întrunirii de indată in  sedință  extraordinară  

a Consiliului local al comunei  Frâncesti, judetul Vâlcea. 

               În temeiul art.133, alin.(2)lit.2, art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (3) lit. “b”  ,  

cu privire la procedura de convocare a sedintelor  consiliului local, Consiliul local al 

comunei Frâncesti este convocat  de indată in sedinta extraordinara  in data 

34.10.2022, la sediul Primariei  Frâncesti, ora 8,00. 

       La sedinta de consiliu participă un numar de 14 consilieri din totalul de 15 in 

functie, absent de la sedinta de consiliu fiind domnul consilier Eritoiu. 

 Materialele de sedinta au fost  trasnmise  on-line , insusite de catre toti domnii 

consilieri  si avizate prin avizele prezentate anexa la materialele de sedinta de pe 

ordinea de zi. 

       Sedința este deschisa de către domnul presedinte de sedinta, domnul consilier 

Vlădescu Ion, care prezinta ordinea de zi.    

      După prezentare o supune spre aprobare, fiind aprobată   cu unanimitate de 

voturi de catre domnii consilieri prezenti. 

       Ordinea de zi cuprinde : 

     1Aprobarea ordinei de zi a  sedintei extraordinare convocată de îndată  pentru 

data de  13.10.2022,  ora  8,00; 

      2. Proiect de hotarare  privind completarea HCL. 50/14.06.2022 privind  

proiectul „ REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN 

COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA” a cheltuielilor legate de proiect 

si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local” cu 

achizitia centralizata de catre MDLPA a celor doua statii de reincarcare 

achizitionate prin proiect.  

    3. Proiect de hotarare  privind aprobarea depunerii proiectului 

,,REABILITAREA MODERATA A POSTULUI DE POLITIE DIN  

COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA”, a cheltuielilor legate de proiect 

si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local 

   4. Proiect de hotarare  privind aprobarea proiectului „ Sisteme inteligente de 

management local  pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  sprijin,   

specializate pentru administrația publica FRANCESTI” a cheltuielilor legate de 

proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local 



 

      Deoarece materialele anexate la proiectele de hotarari au fost transmite prin e-

mail  domnilor consilieri si insusite  de catre acestia, domnul presedinte de sedinta  

se supune spre aprobare pe fiecare in parte dupa cum urmeaza: 

 -  Proiectul de hotarare  privind completarea HCL. 50/14.06.2022 privind  proiectul 

„ REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN 

COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VALCEA” a cheltuielilor legate de proiect 

si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local” cu 

achizitia centralizata de catre MDLPA a celor doua statii de reincarcare 

achizitionate prin proiect, este aprobat cu 14 voturi ,, pentru,,. 

 - Proiectul de hotarare  privind aprobarea depunerii proiectului,,REABILITAREA  

MODERATA A POSTULUI DE POLITIE DIN  COMUNA FRANCESTI, 

JUDETUL VALCEA”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in 

cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

COMPONENTA C10 — Fondul Local, este aprobat cu un numar de 14 voturi ,, 

pentru,,. 

    Proiectul de hotarare  privind aprobarea proiectului „ Sisteme inteligente de 

management local  pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  sprijin,   

specializate pentru administrația publica FRANCESTI” a cheltuielilor legate de 

proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local, este 

aprobat cu 14 voturi,, pentru  

     Domnul consilier Budihoi Sorin voteaza cele 3 proiecte de hotarari ,, pentru,, cu 

mentiunea ,, plata catre consultantii implicati in derularea proiectelor mai sus 

amintite  sa fie facuta ,, la succes,, 

 

    Nemaifiind discutii, domnul  presedinte de sedinta declara sedinta de consiliu 

local inchisa, multumind domnilor consilieri pentru participare. 

 

 

                                                                                        13.10. 2022 

                                                                                      

 

                          Presedinte de sedinta,                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                         Secretar general uat, 

                          VLĂDESCU ION                                Lazar Elena Gabriela 

 

 

  

 

 



 


