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P R O C E S : V E R B.A,L

Incheiat ast5zi 28 ianuarie 2Q22 cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local

Fr6ncegti, ora 14,00,
Sedinla a fost convocat6 de c5tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei

Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 106 din 21.0t.2022 cu urm5torul proiect de ordine dezi:

1. Proiect de hotir6re cu privire la reorganizarea relelei gcolare a unit5lilor de

inv6lHmdnt preuniversitar de stat de pe raza teritorial5 a comunei Fr6ncesti, pentru anul

scolar 2022-2023;

2. - Proiect de hotdrire cu privire la aprobarea num5rului de asistenti personali ai

persoanelor cu handicap grav gi a numHrului de indemnizatii in nume propriu, pentru

persoanele cu handicap grav , in anul 2022.

3. - Proiect de hotdrire cu privire la stabilirea Planului de m5suri gi actiuni ce

se vor efectua de citre beneficiarii de ajutor social conform Lg. 4t6 / 2001 cu

modific5rile gi complet5rile ulterioare gi a normelor metodologice de aplicare a

acesteia, pentru anul 2022.

4. - Proiect de hotSrire cu privire la aprobarea Programului anual al achizitiilor

publice pentru anul 2022,

5. - Proiect de hot5rdre cu privire la insugirea rapoartelor de evaluare a aplic5rii

Legii nr.54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public ai Legii nr.5212003,
privind transparenta decizionalS, pe anul 2021 .

6. - Proiect de hotdrAre cu privire la desemnarea consilierilor locali din cadrul

Consiliului local al comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea, care vor face parte din Comisia de

evaluare a pefomanlelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei

Frdncegti, judelul Vdlcea.

7. - Proiect de hotSrSre cu privire la aprobarea utilizHrii excedentului bugetar

inregistrat la finele anului 2021 pentru acoperirea unor obiective.

8. - Raportul de activitate al consilierilor locali 9i comisiilor de specialitate din cadrul

Consiliului Local Frdncegti pentru anul 2021

9 . - Raportul de activitate al viceprimarului Comunei Frincesti pentru anul 2021.

10. - Raport de activitate privind starea economic6, social5 gi de mediu a U.A.T.

FrAncesti pentru anul 2021.
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: , : Sed!n$[ se desf5goard in cadrul primSriei comunei Fr6ncesti,
,, ., "La.dd$hhiderea 

sedinlei au fost prezenti 15 corrsilieri din totalul de 15 consilieri locali in
rrnitie. ) ,:t ilj
'_.; De'.as6menea, au mai participat: domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
..Fr0ncestii domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei FrAncesti.

'r:" , 'rFiind statutarS, se declar5 deschisH sedinla ordinarH a Consiliului Local Fr6ncesti,
Conform aft. 138 alin. 15 din OUG nr,57l2OL9 privind Codul administrativ, secretarul

unitdtii dE citire procesului verbal al sedinlei extraordinare din data de 06 ianuarie 2022.
Se supune la vot procesul verbal 9i se aprob5 cu unanimitatea prezent|.
In continuare, se dE citire ordinii de zi .

Se supune la vot ordinea de zi gi se aprob5 cu unanimitatea prezent5.

1. Este suous dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotir6re cu
privire la ,,reorganizarea relelei gcolare a unitSlilor de inv|tfimfint preuniversitar de stat
de pe raza teritorialE a comunei Fr6ncesti, pentru anul scolar 2022-2023,, i

Pregedintele de gedinlH dA citire proiectului de hot5rdre, referatului de aprobare nr.
L2448 din 03.12.2021 cu privire la reorganizarea retelei scolare a unitatilor de inv5l5m6nt
preuniversitar de stat de pe raza teritorialH a localit6lii Fr6ncesti, pentru anul scolar 2O2Z-
2023, precum 9i adresa Inspectoratului $colar Judelean -V6lcea nr, 8089/15,11.2021 cu
privire la stabilirea Refelei $colare in judelul V6lcea, pentru anul gcolar 2022-2023;

De asemenea, sunt prezentate raportul de specialitate nr. t2449 103.72,2021 si adresa
nr. L2427 din 03.12,2021 din partea Scolii Gimnaziale, comuna FrAncesti, judetul VAlcea,

- Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific6 cE au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re 9i nu 

- 
necesit5 dezbateri

suplimentare.
Alte disculii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi "pentru,,. Se

aprob5 releaua scolar5 a unitSlilor de invSl5m6nt preuniversitar de stat de pe raza teritoriala
a comunei Fr6ncesti, pentru anul scolar zo22-zoz3, dup5 cum urmeaz5 :

I. Scoala Gimnazial5, comuna Fr6ncesti - unitate cu personalitate juridicS;
II. $coala Gimnaziala, sat Dezrobili - structur5 arondat5;
III. 9coala Gimnaziala, sat Genuneni - structur5 arondat5;
rV. Gradinita cu Program Normal Dezrobiti - structur5 arondat5;
v. Gradinita cu Program Normal Genuneni - structur5 arondat5;
vI. Gradinita cu Program Normal Francesti - structur5 arondat5;

Primarul cornunei Fr6ncesti va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hot5r6ri prin
intermediul unit5lii de invS!5m6nt cu personalitate juridicfl - Scoala Gimnazial5, comuna
Fr6ncesti , judelul Vdlcea.

: Proiect de
hotirAre cu privire la aprobarea numErului de asistenli personali ai

2.

handicap grav 9i a numHrului de indemrrizalii in nume propriu, pentru
handicap grav, in artul 2022.

persoanelor cu
persoanele cu

Pregedintele de gedinle dA citire proiectului de hot5rdre, referatului de aprobare nr.47
din 04.01.2021, cu privire la "aprobarea nurnerului de asisterrli personali ai persoanelor cu
handicap grav gi a numirului de indemnizatii in nunre propriu, pentru persoanele cu
handicap grav , in anul 2022 " , referatului nr. L3472 din 30.t2.2027, intocmit de
compaftirnentul Asistenla sociala, precum 9i raportului de specialitate hr, SOI O4.O12O2Z ,

Alte disculii nu sunt.



Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil t, q/#.ma;;i

:.r'J#:Xfi?:: 
materiarere anexate proiecturui de hot,r,re ei nu ,ftl.{'*(ll,ii..,1ffi.}}

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi gi propunerea ficut\.'Fl'se,lapil0P#,(h/

15 voturi "pentru". Se aprobH pentru anul2022 pAnH la modificarea printr-dr*6tt€rhdidro€ldi'

un numir de:
- 25 posturi de asistenti persoanali ai persoanelor cu handicap;

- 150 indemnizalii in nume propriu pentru persoanele cu handicap, ce au optat pentru

aceastS formi de plat5.

3. Urmitorul pu4ct pe ordinea de zi este: Proiect de hotirire cu privire la

stabilirea Planului de m5suri gi acliuni ce se vor efectua de citre beneficiarii de

ajutor social conform Lg. 4t6 I 200L cu modific5rile gi complet5rile ulterioare 9i a

normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru anul2022,

Pregedintele de gedin!5 dH citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr. 51

din 04.01.2022,cu privire la" stabilirea Planului de m5suri 9i actiuni ce se vor efectua

de cfitre beneficiarii de ajutor social conform Lg. 4t6 I 200L cu modiflcdrile 9i

completflrile ulterioare gi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru anul

2022", referatuli compaftimentului Asisten!5 social5 nr. t3441 din 30.12.2021, precum 9i

raportului de specialitate nr. 541 04.01.2022.

Alte disculii nu sunt.

Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific6 cH au

fost studiate mateiialele anexate proiectului de hotHr6re 9i nu necesit5 dezbateri

suplimentare.
Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi gi propunerea f5cut5 9i se aprob5 cu

15 voturi "pentru" . Se aprob6 Planul de lucrHri ce vor fi efectuate in anul 2022 de cdlre

persoanele apte de munc5, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 4LO|200L privind

venitul minim garantat, cu modific6rile 9i complet6rile ulterioare, potrivit Planului de lucr6ri

prezentat odatd cu proiectul de hotirAre,

4. punctul patru pe Qrdinea de zi, Proiect de hotirire cu privire la aprobarea

Programului anual al achizitiilor publice pentru anul2022.
pregedintele de gedin$ de citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.

13268 din 23.12.202L, cu privire la " aprobarea Programului anual al achizitiilor publice

pentru anul2022 " , referatului compartimentului Achizilii publice nr. tZB94lL4,t2.202L cu

privire la aprobarea Programului anual al achiziliilor publice, precum 9i raportului de

specialitate nr. 55/04.0 L.Z0ZZ,

Alte disculii nu sunt,

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific6 cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotdr6re gi nu necesit6 dezbateri

suplimentare.
Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi "pentru" .

Se aprob| Programul Anual al Achiziliilor Publice pentru anul 2022, astfel cum a fost

prezentat prin proiectul de hot5rdre.

prevederile cuprinse in Programul Anual al Achiziliilor Publice pentru anul2022 vor sta

la baza intocmirii bugetului local al comunei Fr6ncegti pentru anul 2022, conform sumelor

bugetare alocate.



privire la insugirea rapoaftelor de evaluare a

acces la informatiile de interes public Ai

aplicSrii

Legii nr.

Proiect de
Legii nr.5441200L
5212003, privind

pe anul 202L.

-._,!fqg.dintele de gedin!5 prezint6 proiectul de hot5rdre insolit de referatul de aprobare
nr. 56 din 04.01.2022, cu privire la " insugirea rapoaftelor de evaluare a aplic6rii Legii
nr,54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public Ai Legii nr. S21ZOO3,
privind transparenta decizionala pe anul 2O2L" 9i referatul nr. 12893 dint4,L2.2O2t.

De asemenea, sunt prezentate adresa Instituliei Prefectului - judelul V6lcea nr, 17136
din 13,12.2021 9i raportul de specialitate nr. 59lO4.O1.2OZZ ,

Alte disculii nu sunt.

- Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificH cE au
fost studiate materialele anexate proiectului de hotHr6re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul cinci de pe ordinea de zi 9i se aprobd cu 15 voturi ..pentru,, 
.

Se insugegte raportul de evaluare asupra aplic5rii Legii nr. 52l2OO3 privind transparenta
decizionalS, pe anul 2021.

Se Tnsugegte raportul de evaluare asupra aplicarii Legii nr. 544I2OOL privind liberul
acces la informaliile de interes public, pe arrul 202L.

6. punctul Sase pe or Proiect de hotdrire cu privire la desemnarea
consilierilor locali din cadrul Consiliului local al cornunei Fr6ncegti, judelul V6lcea, care vor
face pafte din Comisia de evaluare a pefomanlelor profesionale individuale ale secretarului
general al comunei Frdncegti, judelul V6lcea.

Pregedintele de gedin!5 dH citire proiectului de hot5rdre, referatului de aproba re nr. Z7B
din 12.01.2022, cu privire la inilierea proiectului de hotHrAre, referatului compartimentului
Resurse umane nr. 2771L2.0L.2022 , precum 9i raportului de specialitate nr. 322 din
t2.01.2022.

Domnul pregedinte de gedintH Cioboat5 Durrritru Flavius ii propune pe domnii consilieri
Vladescu Ion 9i Eriloiu Ion Emanoil.

Alte propuneri nu sunt.

- Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cH aufost studiate materialele anexate proiectului de hotHrfire gi nu 'necesit5 
dezbateri

suplimentare.
Se supune la vot punctul gase de pe ordinea de zi gi propunerile f5cute 9i se aprob5 cu

15 voturi "pentru"' tn vederea constituirii Comisiei de evaluare a peformantelor profesionale
individuale ale secretarului gerreral al comunei Fr6ncegti, judelul VAlcea, Consiliul local al
comunei Frdncegti, judelul valcea, desemneaz5 doi consilieri, dupa cum urmeaz5:

- VlHdescu Ion, consilier local
- Eriloiu Ion Emanoil, consilier local

7. tn continuare este supus dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi proiect de
hotdrAre cu privire la aprobarea utilizdrii excedentului bugetar inr.girirut tu frele anului 2021
pentru acoperirea unor obiective.



Pregedintele de gedin!5 dH citire proiectului de hotHr6re, referatului de aprobare nr. 95

/ 05.01.2022 cu privire la inilierea proiectului de hot5r6re, referatului compaftimentului

contabilitate nr. 94 / 05.01.2022, precum gi rapoftului de specialitate nr. 96 din 05.0L.2022.

Domnul primar subliniazH cH utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului

2021 este propus pentru acoperirea obiectivului de investilii:

- Capitol bugetar B4l7L - 232 mii lei ,, Modernizare drumuri de interes local in satul

Cogani DRUMUL BALASTIEREI Comuna FrSncegti, judelul Vilcea ".
Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se speciflc5 cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotirire $i nu necesitA dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul gapte de pe ordinea de zi gi se aprobS cu 15 voturi "pentru".
Se aprob5 utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021 pentru acoperirea

obiectivului de investilii :

- Capitol bugetar 8417L-232 mii lei ,, Modernizare drumuri de interes local in satul

Cogani DRUMUL BAI-ASTIEREI Comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea ".

Urmfitorul punct - Raportul de activitate al consilierilor locali 9i comisiilor de specialitate

din cadrul Consiliului Local Fr6ncegti pentru anul 2021.

Consilierii ce au depus rapoartele de activitate pe anul 202L,le prezintH.

La punctul - Raportul de activitate al viceprimarului localit5tii Fr6ncegti pentru anul

2027, domnul viceprimar Cioboat6 Dumitru Flavius prezint6 activitatea pe care a desf5gurat-o

in cursul anul 2021, precum gi activitatea privind proiectele de investitii la nivel de localitate.

Raport de activitate privind starea economicS, social5 9i de mediu a U.A.T. Fr6ncegti

pentru anul 2021. Este prezentat de catre domnul Paraschiv Daniel - Florin, primarul

comunei FrAncegti.

Pentru care am tncheiat prezentul proces verbal.

PRE9EDINTE DE 9EDINTA, SECRETAR GENERAL,

- FLAVIUS tr. ourfWfffcu
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