
 
 

PRIMARIA COMUNEI  FRÂNCESTI 

      JUDETUL VÂLCEA 

Nr.  5794 din  14.06.2022 

 

 

 

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

 

       Incheiat azi 14.06. 2022, cu ocazia întrunirii în  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  in sedinta extraordinara  in data 14.06.2022, la 

sediul Primariei  Frâncesti, ora 8,00. 

       La sedinta de consiliu participă un numar de 12 consilieri din totalul de 15 in 

functie, absenti de la sedinta de consiliu fiind domnii consilieri  Boncea Alexandru -

Alin,  Perca Ion si Scurtu Gheorghe. Materialele de sedinta au fost 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 

Andreica Constantin, 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 : 

  1.Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare , a consiliului local al comunei 

Frâncesti,  din data de 14.06.2022 

   2. Aprobarea procesului verbal al sedintei  ordinare  din data de  31.05.2022. 

   3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi 

Cheltuieli al comunei Frâncesti, pe anul 2022; 

   4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului  „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 

   5. Proiect de hotarare  privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

si  de apă uzată  din judetul Vâlcea, in perioada  2014-2020. 

   6. Proiect de hotarare privind participarea UAT Frâncesti la cofinantarea ,, 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din Judetul 

Vâlcea, in perioada 2014-2020 

   7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor  si 

serviciilor de apă si de canalizare (Strategie de tarifare) conform  rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă si de apă  uzată din  Judetul Vâlcea, în perioada 2014-2020 si mandatarea  

 



reprezentantului UAT Frâncesti, in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,APA Vâlcea,, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la 

serviciile de alimentare cu apă  si de canalizare si completarea, prin  Act aditional, a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si 

canalizare nr. 1/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  8.   Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Infiintarea unui punct de 

reîncarcare vehicule electrice in comuna FRANCESTI , judetul VALCEA” si 

depunerea spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 10, 

componenta 10 Fondul Local, Obiectivul de investitii - I. 1 .3: Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice", 

precum si a cheltuielilor legate de proiect. 

9. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a ștatului de functii al 

aparatului de specialitate al comunei Frâncesti si a serviciilor subordonate 

Consiliului local Frâncesti, judetul Valcea. 

      Se  da citire  procesului verbal intocmit in sedinta ordinara din data de 

31.05.2022,  nefiind comentarii din partea domnilor consilieri  asupra continutului, 

se supune la vot, fiind votat in unanimitate. 

      Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind 

rectificarea bugetului local al comunei Frâncesti pentru anul 2022. Rectificarea are 

la baza cele doua adrese formulate de catre Scoala Gimnazială Frâncesti cu privire 

la alocarea sumei de  176.80 mii lei pentru proiectul  finantat din fonduri externe 

nerambursabile, unde tva-ul  aferent acestor fonduri nu este cuprins in bugetul 

initial, fapt ce duce la   rectificarea bugetului  local al comunei Frâncesti pe anul 

2022,  cu suma de 176.80 mii lei atat la partea de venituri cat si la partea de 

cheltuieli, totalizand la partea de  venituri suma de  10,236.80 mii , iar la partea de 

cheltuieli suma de  10,236.80 mii lei. 

      Totodată au loc unele transferuri intre capitol, fara a afectua bugetul  aprobat.  

      Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de  : 

-Nota de fundamentare inregistrată sub numarul 5390  din 03.06.2022 

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 5392 din 

03.06.2022 

-referatul de aprobare intocmit de catre domnul primar,inregistrat sub numarul 5391  

din o3.06.2022 

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Frâncesti, respectiv, 

Comisia nr. I, Comisia nr. II si Comisia nr. III, inregistrate sub numarul  din 

14.06.2022. 

       După prezentare domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul 

de hotarare, proiect ce este aprobat cu 12 voturi ,, pentru,,. 

      Domnul consilier Nicolaescu Daniel doreste ca la următoarele proiecte de 

hotarari ce urmeaza a fi dezbatute, sa ia parte si personalul din cadrul 

compartimentului de specialitate care a intocmit materialul  anexa la proiect pentru 

a fi prezentat, explicand ce reprezinta capitolele inscrise in  material. 

    



  In continuare,  se prezinta Proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului  

„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. 

      Initial  se dorea  depunerea proiectului pentru un numar de 3 cladiri, dar datorita 

faptului că,  nu suntem inca in posesia actului de proprietate  pentru  cladirea 

Postului de politie Frâncesti si a terenului aferent, suntem nevoiti sa il excludem, 

urmand a fi depus ulterior. 

     Ramân  următoarele cladiri pentru care se depune proiectul : 

-Gradinita din satul Genuneni,  in suprafata construita de 292 m.p, imobil  ce are   

Carte funciara  nr. 35162 

-Gradinita din satul Coșani – cu o suprafata construita de 227 m.p. ce are carte 

funciară nr.  36040; 

      Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de : 

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 5184/ 26.05.2022 

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

5186/26.05.2022 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Frâncesti, respectiv 

Comisia nr. I, Comisia nr. II, Comisia nr. III, inregistrate sub numarul  

5767/14.06.2022 

     Se supune spre aprobare proiectul de hotarare, fiind aprobat cun un numar de 12 

voturi ,, pentru,,. Domnul consilier Budihoi  doreste ca plata sa fie facută la success 

sau returnarea banilor catre primarie. 

      In continuare se prezinta Proiectul de hotarare  privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru ,, Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă si  de apă uzată  din judetul Vâlcea.  

       Se are in vedere Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice (CTE) din 

cadrul operatorului regional Apavil SA nr. 1 / 31.05. 2022 privind Studiul de 

Fezabilitate aferent ,, Proiectului  Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si  

de Apă Uzată  in  Judetul Vâlcea,, 

       - Hotărarea  Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,APA Vâlcea,, nr. 12  /2022 privind acordarea avizului consultativ pentru Studiul 

de fezabilitate si pentru indicatorii tehnico- economici aferenti ,, Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă uzată din judetul Vâlcea. 

    Proiectul de hotarare este insotit de catre : 

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 5268/2022; 

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

5269/30.05.2022 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Frâncesti, respectiv 

Comisia nr. I, Comisia nr. II, Comisia nr. III, inregistrate sub numarul 5766 

/14.06.2022; 

     Se supune spre aprobare proiectul de hotarare, fiind aprobat cu  un numar de 12 

voturi ,, pentru,,. Domnul consilier Budihoi isi mentine solicitarea de mai sus. 

   

 



 

       Se prezinta de catre domnul presedinte de sedinta Proiectul de hotarare privind 

participarea UAT Frâncesti la cofinantarea ,, Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă si apă uzată din Judetul Vâlcea.  

      Partea  UAT Comuna Frâncesti, judetul Vâlcea la cofinantarea Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si  de apă uzată  din Județul Vâlcea,  

este in  suma totală de  511.331,00 lei fara TVA, respectiv 103.430,85 euro fara 

TVA. 

    Proiectul de hotarare este insotit de catre : 

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 5187/ 2022 

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

5188/ 2022 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Frâncesti, respectiv 

Comisia nr. I, Comisia nr. II, Comisia nr. III, inregistrate sub numarul  

5765/14.06.2022 

      Prin proiectul de hotarare prezentat de catre domnul presedinte de sedinta  se 

propune : 

- aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor  si serviciilor de apă si de 

canalizare (Strategie de tarifare) conform  rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu 

pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si de apă  uzată din  

Judetul Vâlcea, în perioada 2014-2020.  

- mandatarea reprezentantului UAT Frâncesti, in Adunarea Generală a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,APA Vâlcea,, să aprobe Planul anual de evoluție a 

tarifelor la serviciile de alimentare cu apă  si de canalizare si completarea, prin  Act 

aditional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă si canalizare nr. 1/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare 

- mandatarea  Asociatiei de Dezvoltare intercomunitară ,, APA Vâlcea,, să semneze 

prin reprezentantul sau legal – Presedinte, in numele si pe seama UAT Frâncesti, 

Actul Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă si canalizare nr. 1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, 

ce se va incheia cu operatorul regional Apavil SA. 

    De precizat ca materialele transmise de catre SC Apavil SA si Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa Valcea, referitoare la cele trei proiecte de hotarari  

sunt comunicate in format electronic , mai putin Hotararea nr. 12/2022 a Asociatiei,  

adresa  Apavil SA nr. 1895/155753/2022 si Avizul CTE nr. 1 din 31.05.2022. 

      Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de  : 

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 5370 din 

02.06.2022 

-referatul de aprobare intocmit de catre domnul primar,inregistrat sub numarul 5371  

din o2.06.2022 

 

 

 

 

 



-avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Frâncesti, respective 

Comisia nr. I, Comisia nr. II si Comisia nr. III, inregistrate sub numarul 5764 din 

14.06.2022. Domnul consilier  Budihoi Sorin    solicita ca domnul primar sa 

negocieze pretul, intrucat traim vremuri grele din prisma preturilor.Supus spre 

aprobare este aprobat cu 12 voturi ,, pentru,,. 

          In continuare se prezinta  de catre domnul presedinte de sedinta Proiectul de 

hotarare privind aprobarea proiectului „Infiintarea unui punct de reîncarcare 

vehicule electrice in comuna FRANCESTI , judetul VALCEA” si depunerea 

spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 10, componenta 10 

Fondul Local, Obiectivul de investitii - I. 1 .3: Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice", precum si a 

cheltuielilor legate de proiect. 

          Obiectivul de investiții propus, respectiv „ Infiintarea unui punct de 

reincarcare vehicule electrice in comuna FRANCESTI , judetul VALCEA  “ susține 

crearea unui cadru pentru mobilitate urbană durabilă și o transformare durabilă 

rurală prin utilizarea soluțiilor verzi la nivelul UAT-uIui iar contextul participarii la 

apelul de proiecte din Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR), 

COMPONENTA I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte 

de reîncărcare vehicule electrice reprezintă oportunitatea imediată și sigură de a 

realiza obiectivele propuse. Valoarea proiectului este de: 25000 EURO fara TVA/ 

STATIE. 

      Investiția permite achiziționarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, 

localitatea FRANCESTI fiind eligibila. Stațiile de încărcare vor fi amplasate în 

condițiile prevăzute prin proiectul tip elaborat de către MDLPA, prin care sunt 

specificate modalitățile de amplasare și prevederile tehnice necesare implementării 

investiției. Amplasarea acestor stații de încărcare se va face în locuri accesibile 

publicului  si cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare. 

      Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de  : 

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 5369 din 

02.06.2022 

-referatul de aprobare intocmit de catre domnul primar,inregistrat sub numarul 5368  

din o2.06.2022 

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Frâncesti, respective 

Comisia nr. I, Comisia nr. II si Comisia nr. III, inregistrate sub numarul 5763 din 

14.06.2022. 

     Ultimul punct inscris pe ordinea de zi este Proiectul de hotarare privind 

modificarea organigramei si a ștatului de functii al aparatului de specialitate al 

comunei Frâncesti si a serviciilor subordonate Consiliului local Frâncesti, judetul 

Valcea. 

     Prin Nota de fundamentare si raportul compartimentului de specialitate se 

solicita modificarea statului de  functii. Organigrama nu suporta modificari. Numai 

in statul de functii , conform Dispozitiei primarului comunei Frâncesti, a fost 

aprobat transferul in interesului serviciului  al doamnei Lazar Elena Gabriela  din  



functia publica  de conducere specifica de secretar general comuna Bărbătesti, in 

secretar general la comuna  Frâncesti, lucru de duce la inscrierea in  Statul de functii 

al doamnei Lazăr Elena Gabriela. 

     Totodată se doreste  transformarea functiei de inspector  studii superioare , in 

inspector studii medii, functie regasita in cadrul Serviciului voluntar pentru Situatii 

de Urgenta, motivat de faptul , functia va putea fi mai accesibila pentru ocupare prin 

concurs, tinand cont  situatiile intalnite anterior. 

           Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de  : 

-Nota de fundamentare inregistrată sub numarul 5188  din 25.05.2022 

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 5268 din 

30.05.2022 

-referatul de aprobare intocmit de catre domnul primar,inregistrat sub numarul 

5190/2022 ; 

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Frâncesti, respective 

Comisia nr. I, Comisia nr. II si Comisia nr. III, inregistrate sub numarul 5768 din 

14.06.2022. 

    Supus spre aprobare  proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi ,, pentru,, un 

vot impotriva exprimat de catre domnul consilier Budihoi Sorin – Mihai, dorind ca 

postul sa ramana pe studii superioare si un vot ,, abtineri,,  exprimat de catre domnul 

consilier  Ilinescu Grigore. 

    Nemaifiind discutii, domnul  presedinte de sedinta declara sedinta de consiliu 

local inchisa, multumind domnilor consilieri pentru participare. 

 

 

                                                                                        14.06. 2022 

                                                                                      

 

                          Presedinte de sedinta,                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                         Secretar general uat, 

                            Andreica Constantin                              Lazar Elena Gabriela 

 

 

  

 

 
 


