
 

PRIMARIA COMUNEI  FRÂNCESTI 

      JUDETUL VÂLCEA 

Nr.        din  26. 07. 2022 

 

 

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

 

       Incheiat azi  26.07. 2022, cu ocazia întrunirii în  sedință  ordinară  a 

Consiliului local al comunei  Frâncesti, judetul Vâlcea. 

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

, alin (4) si ale alin (5) ,  cu privire la procedura de convocare a sedintelor  

consiliului local, Consiliul local al comunei Frâncesti este convocat  in sedinta 

ordinara  in  data de 26.07.2022, la sediul Primariei  Frâncesti, ora 12,00. 

         La sedinta de consiliu participă un numar de 11 consilieri din totalul de 15 in 

functie. Au  fost absenti de la sedinta de consiliu domnii consilieri  Boncea  Alin – 

Alexandru,  Mujea Leonid- Nicolae, Perca Ion si Ilinescu Grigore. 

       Materialele de ședintață au fost  transmise  domnilor consilier prin e-mailurile  

puse la dispozitie, cat si in format in format letric, însușite de către  domnii 

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

ordinea de zi. 

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

Andreică Constantin, care prezinta ordinea de zi ce  cuprinde: 

      1.Aprobarea ordinei de zi a sedintei din data de 27 iulie 2022; 

      2.Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta ordinara din data 30  iunie  

2022; 

      3. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in 

domeniul privat al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea.    

      4. Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând 

acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, 

sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul 

UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director General,, 

OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

      5. Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, 

jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

-GREENPOINT MANAGEMENT, reprezentat doamna Irina Ionescu, in calitate de 

Director General,, OIREP,, 

 



 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

    6. Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi 

încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, 

jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

- ECO SYNERGY S.A.., reprezentat  prin Ciornei Vasile Marian in calitate de 

administrator, denumita in continuare , OIREP,, 

-UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de primar; 

-BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,,                        

    7. Proiect de hotarare privind emiterea acordului, pentru terenul situat in raza 

comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, conform Planului de Situatie si  Cărtii funciare  

anexată, in eventualitatea in care, in fermă apare un forcar de pestă porcină 

Africană si animalele trebuie sacrificate si îngropate. 

   8. Proiect de hotarare privind  aprobarea transmiterii  cu titlu gratuit ( donarii) a  

materialelor rezultate in urma demolarii imobilului – sediu primarie , aflat în 

inventarul domeniului privat al Comunei Frâncesti, judetul Valcea 

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

voturi de catre domnii consilieri prezenti. 

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

30.06.2022. După prezentarea procesului – verbal, domnul consilier Budihoi Sorin 

, solicită rectificarea in sensul ca,, dumnealui a propus  director de camin cultural 

pe domnul Ilinescu Grigore  si nu pe  doamna Pandelica Atena, asa cum a fost 

inscris in procesul verbal. Nefiind  alte  modificari de consemnat, din partea 

domnilor consilieri  asupra continutului, se supune la vot, fiind votat in 

unanimitate. 

     

        Domnul presedinte de sedinta da citire Proiectului  de hotarare privind 

trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Frâncesti, 

judetul Vâlcea. In proiect  se face referire la doua constructii, inscrise in inventar  

după cum urmeaza: 

   -Nr. pozitie -154 -avand cod de clasificare  1.6.4. Sediu primarie –  edificată in 

anul 1920, cu suprafata  construita/ desfasurată de 196 m.p. , avand o valoare de 

inventar de   161334 lei, Extras Carte funciara nr. 35864 – Frâncesti. 

  - Nr. pozitie  149- avand cod de clasificare 1.6.4. – Constructie anexa primarie- 

realizata in anul 1920 cu o suprafata construita/ desfasurata de 72 m.p., avand o 

valoare de inventar de 65510 lei- Carte funciara nr. 36546 - Frâncesti 



       Trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat al comunei 

Frâncesti, reprezentând cele doua constructii, se face în scopul  demolarii si 

emiterii autorizatiilor de desfiintare, motivat de faptul ca aceste  cladiri  au durata 

de amortizare expirata, nu mai pot fi folosite in nici un fel  de activitate. 

      Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de  : 

    -raportul de aprobare  intocmit de  primarul Comunei Frâncesti, inregistrată  sub 

numarul 6243/2022 ; 

    -raportul de specialitate inregistrat sub nr.  2253/ 02.03. 2022; 

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

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul 7144/26.07.2022; 

     - 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  7144 

din 26.07.2022 ; 

        După prezentare domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul 

de hotarare, proiect ce este aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, 

        Domnul presedinte de sedinta prezinta Proiect de hotarare  privind aprobarea 

"Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, 

stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de 

ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

   -Eco-X S.A., reprezentat doamna Vali Gherorghiță, in calitate de Director General,, 

OIREP,, 

  -UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

   -BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

      Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de  : 

   -Raportul de aprobare  intocmite de  primarul Comunei Frâncesti, inregistrată  

sub numarul  6262/ 24.06.2022 ; 

   -raportul de specialitate inregistrat sub nr.  6161 din 24.06.2022; 

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

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  7145/26.07.2022; 

    -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  

7145/26.07.2022 ; 

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

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 7145 

din 26.07.2022;  

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

7132/26.07.2022, intocmit de secretarul general al  comunei  Frâncesti; 



       După prezentare domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul 

de hotarare, proiect ce este aprobat cu 11 voturi ,, pentru,,. 

        In continuare,  se prezinta   Proiect de hotarare  privind aprobarea "Contractului – 

cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea 

temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la 

nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat intre :  

   -GREENPOINT MANAGEMENT, reprezentat doamna Irina Ionescu, in calitate de 

Director General,, OIREP,, 

   -UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

   -BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate de 

administrator,,, Compania de salubritate,, 

      Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de : 

  -  Referatul de aprobare  inregistrat sub numarul  6246 din  24.06.2022,întocmit 

de către domnul Paraschiv Daniel Florin-primarul comunei Frâncesti,Judetul 

Vâlcea; 

  - raportul  nr. 6161 din  24.06. 2022, intocmit de catre Compartimentul din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Frâncesti, Judetul Vâlcea “ ; 

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

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  7147/  26.07.2022; 

      -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  7147/ 

26.07.2022 ; 

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

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 7147/ 

26.07.2022; 

     - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul  7132/ 26.07. 2022; 

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

11 voturi ,, pentru,,. 

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

aprobarea "Contractului – cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi 

transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării 

deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Frânceşti, jud. Vâlcea", ce urmeaza a fi incheiat 

intre :  

   - ECO SYNERGY S.A.., reprezentat  prin Ciornei Vasile Marian in calitate de 

administrator, denumita in continuare , OIREP,, 

   -UAT Frâncesti, reprezentată legal  prin Paraschiv Daniel Florin, in calitate de 

primar; 

   -BCA VIO SERVICE SRL – reprezentata prin doamna Cristina Luca, in calitate 

de administrator,,, Compania de salubritate,,                        



    

       Se constata că proiectul de hotarare este instotit: 

      -Raportul de aprobare a Primarului comunei Frâncesti, înregistrată sub nr. 

6248/ 24.06. 2022; 

      -Raportul  compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul  6161 din 

24.06. 2022 ; 

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

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  7146/26.07.2022; 

     -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  7146/ 

26.07.2022 ; 

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

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 7146 

din 26.07.2022;  

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

7132 din 26.07.2022, intocmit de secretarul general al  comunei  Frâncesti; 

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

11 voturi ,, pentru,,. 

        Se prezinta de catre domnul presedinte de sedinta Proiectul de hotarare 

privind emiterea acordului, pentru terenul  proprietate a SC Porcellino Grasso, 

situat in raza comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, conform Planului de Situatie si  

Cărtii funciare  anexată, in eventualitatea in care, in fermă apare un forcar de pestă 

porcină Africană si animalele trebuie sacrificate si îngropate. 

        Proiectul de hotarare este insotit de catre : 

   -raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 6541/ 2022; 

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

6542/ 2022; 

   -avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Frâncesti, 

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

7149/2022; 

     -Solicitarea formulată de catre SC PORCELLINO GRASSO SRL  nr. 

PRG.20220704.1/04.07.2022  prin care se solicită acordul pentru terenul situat in 

raza comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, conform Planului de Situatie al Cartii 

funciare  anexate in eventualitatea in care , in fermă apare un forcar de pestă 

porcină Africană si animalele trebuie sacrificate si ingropate; 

     - Adresa nr. 17302 din 23.06. 2022 emisa de catre Serviciul Control Oficial 

Sanatate si Bunastare  Animală din cadrul Directiei Sanitar- Veterinare si pentru 

Siguranta Alimentelor Vâlcea, prin care se solicita de SC Porcellino Grasso SRL 

elaborarea unui Plan de Urgenta pentru Exploatatia comercială de suine, ce  poate  



 

fi  implementat si aplicat in cazul aparitiei unei boli notificabile si declarabile la 

nivelul exploatatiei, Plan, care pentru terenul identificat a se executa groapa 

trebuie sa fie insotit de acordul  de la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, 

Consiliul local si D.S.V.S.A. 

      Supus spre aprobare  proiectul de hotarare este aprobat cu 9 voturi ,, pentru,, un 

vot impotriva exprimat de catre domnul consilier Budihoi Sorin – Mihai, si un vot 

,, abtinere,,  exprimat de catre domnul consilier  Nicolaescu Daniel. 

    Domnul consilier Budihoi Sorin –Mihai, doreste sa se consemneze in procesul 

verbal, ca aprobarea acestui proiect de hotarare este un abuz din partea Consiliului 

local, intru-cat adresa  este facuta pentru primaria Frâncesti  si nu Consiliul local, 

iar pana azi data de 26.07.2022, ora 12,00, nu au depus un extras de carte  funciară 

actualizat, nu exista acordul vecinilor pentru obiectivul de mai sus, si nu 

indeplineste conditiile legale  pentru obtinerea avizului, iar primaria este 

autoritatea competentă pentru aceasta. 

     Domnul consilier Budihoi  Sorin , doreste sa stie daca terenul pentru care se 

solicita acordul este intravilan sau extravilan. 

     Domnul primar,precizeaza ca terenul este in extravilan. 

     Tot domnul consilier Budihoi Sorin  mai propune  ca din fondurile prevazute in 

bugetul local, montarea   camerelor video, audio si inregistrarea sedintelor de 

consiliu local si transmiterea lor in direct pentru populatie. 

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

hotarare privind  aprobarea transmiterii  cu titlu gratuit ( donarii) a  materialelor 

rezultate in urma demolarii imobilului – sediu primarie , aflat în inventarul 

domeniului privat al Comunei Frâncesti, judetul Valcea. 

  La solicitarea  formulată de catre Complexul National Muzeal Astra din Sibiu nr. 

2213 din 18.03.2022,  a fost initiat proiectul de hotarare privind donarea 

materialelor rezultate in urma demolarii fostului sediu de primaria,  in sensul 

completarii expozitiei Muzeului Astra cu un monument de utilitate publică , 

respectiv cladirea veche a primariei Frâncesti, prin donarea acesteia catre Muzeu. 

      Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de  : 

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 6502 din 

05.07.2022 

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

6503  din 05.07.2022 

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

Comisia nr. I, Comisia nr. II si Comisia nr. III, inregistrate sub numarul 7148 din 

26.07.2022. 

    Supus spre aprobare  proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi ,, pentru,,  

 



      Nemaifiind discutii, domnul  presedinte de sedinta declara sedinta de consiliu 

local inchisa, multumind domnilor consilieri pentru participare. 

 

 

 

                                                                                       26.07. 2022 

                                                                                     

                          Presedinte de sedinta,                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                         Secretar general uat, 

                            Andreica Constantin                              Lazar Elena Gabriela 

 

 

  

 

 
 


