
 
 

PRIMARIA COMUNEI  FRÂNCESTI 

      JUDETUL VÂLCEA 

Nr.10205  din 30.09. 2022 

 

 

 

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

 

 

       Incheiat azi 30.09. 2022, cu ocazia întrunirii în  sedință  ordinară  a Consiliului 

local al comunei  Frâncesti, judetul Vâlcea. 

        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 

30.09.2022, la sediul Primariei  Frâncesti, ora 12,00. 

         La sedinta de consiliu participă toti consilierii  locali in numar de 15 .       

Materialele de ședință 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  inscrise  pe ordinea 

de zi. 

             Sedința este deschisa de către domnul  primar Paraschiv Daniel Florin , 

care solicita domnilor consilieri suplimentarea ordinei de zi cu un punct , respectiv 

Proiect de hotarare privind  aprobarea domeniului privat al comunei Frâncesti, 

judetul Vâlcea.  

      Toti domnii consilieri  sunt de acord cu suplimentarea ordinei de zi. 

       In continuare se supun spre aprobare proiectele de hotarâri înscrise pe  ordinea 

de zi constatandu-se ca îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. si pentru care 

domnii consilieri si-au exprimat in sedintele pe comisii avizele privind aprobarea 

acestora, ori dupa cum urmeaza: 

      1.Aprobarea ordinei de zi a sedintei din data  de 30 septembrie  2022; 

      2.Aprobarea procesului verbal intocmit in sedinta  ordinara din data  31 august 

2022 ; 

      3. Proiect de hotarare  privind  rectificarea bugetului local al comunei Frâncesti 

pe anul 2022; 

   4.Proiect de hotarare privind  aprobarea aproba Regulamentului  privind 

procedura de  inregistrare,evidenta si radierea  vehiculelor pentru care exista 

obligativitatea inregistrarii, de  pe raz administrative-teritorială a comunei 

Frâncesti  

    5 Proiect de hotarare  privind desemnarea  a doi reprezentanti din partea 



Consiliului Local al  comunei Frâncesti în Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Frâncesti, pentru anul scolar 2022-2023 

      6. Proiect de hotarare  privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 

Frâncesti în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul 

Școlii Gimnaziale Frâncesti, comuna  Frâncesti pentru anul școlar 2022 -2023 

      7.  Proiect de hotarare  privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 

Frâncesti în Grupul  de actiune antibullying ce urmeaza a se constitui la Scoala 

Gimnazială Frâncesti, pentru anul scolar 2022-2023      

     8.  Proiect de hotarare privind aprobarea  Contractului  de prestari servicii de 

permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun , incheiat între UAT Comuna Frâncesti si AJVPS Valcea, 

gestionarul Fondului Cinegetic nr. 29 Băbeni. 

     9. Proiect de hotarare privind   aprobarea Protocolului de colaborare încheiat 

între FUNDATIA  ERGA OMNES,,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si   

UAT COMUNA FRANCESTI    

     10. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Frâncesti, județul 

Vâlcea  

     11 Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al 

comunei Frâncesti, judeţul Vâlcea, a suprafeței  934 m.p., teren intravilan situat în 

comuna Frâncesti, satul Cosani, str. Merilor, nr.9 si a constructiei existente pe 

acest teren ,,Cladire sediu Politie cu 3  niveluri (D+P+1E), construita in anul 1975, 

avand suprafata construita la sol de 122 m.p. si suprafata desfasurată de 294 m.p. 

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

voturi de catre domnii consilieri prezenti. 

      Domnul presedinte de sedinta  supune spre aprobare Procesul verbal al sedintei 

ordinare din data de 31  august 2022,  fiind aprobat in unanimitate. 

      In continuare se prezinta primul punct al ordinei de zi:  

Proiect de hotarare  privind  rectificarea bugetului local al comunei Frâncesti 

pe anul 2022. Matrialele privind rectificarea au fost prezentate comisiilor de 

specialitate care au avizat in unanimitate proiectul de hotarare. Nefiind discutii se 

supune spre aprobare fiind aprobat cu 15 voturi ,, pentru,,. 

   Domnul presedinte de sedinta prezinta Proiectul de hotarare privind  aprobarea 

aproba Regulamentului  privind procedura de  inregistrare,evidenta si radierea  

vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de  pe raz administrativ-

teritorială a comunei Frâncesti . Se constată ca proiectul este insotit de 

documentele prevazute de art.136 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 cu modificarile si 

completarile ulterioare.  Nefiind discutii  asupra proiectului de hotarare este supus 

spre aprobare , fiind aprobat cu un numar de 15 voturi ,, pentru,,. 

       In continuare se prezinta Proiectul  de hotarare  privind desemnarea  a doi 

reprezentanti din partea Consiliului Local al  comunei Frâncesti în Consiliul de 



Administraţie al Şcolii Gimnaziale Frâncesti, pentru anul scolar 2022-2023. Se 

constată ca proiectul este insotit de documentele prevazute de art.136 alin. (8) din 

OUG nr. 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.   

      Domnul consilier Dumitru Flavius Cioboată propune pe domnii  consilieri 

Băluica  Cătălin si   Scrociob  Vasile. Toata lumea este de acord cu propunerea 

domnului Cioboata. 

     Pentru  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Frâncesti în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale 

Frâncesti, comuna  Frâncesti pentru anul școlar 2022 -2023  , domnul consilier 

Budihoi Sorin propune pe domnul Scurtu Gheorghe. Nemaiiind o alta propunere, 

supusa la vot propunerea domnului Budihoi Sorin  este votată in unanimitate. Se 

constată ca proiectul este insotit de documentele prevazute de art.136 alin. (8) din 

OUG nr. 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.   

     Pentru desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Frâncesti în Grupul  de 

actiune antibullying ce urmeaza a se constitui la Scoala Gimnazială Frâncesti, 

pentru anul scolar 2022-2023, domnul consilier Eritoiu a propun pe domnul 

consilier Mujea Leonid, iar domnul consilier Nicolaescu a propus pe domnul Perca 

Ion. Se constată ca proiectul este insotit de documentele prevazute de art.136 alin. 

(8) din OUG nr. 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.   

    Supusa la vot propunerea domnului      Nicolaescu, au fost 7 voturi ,,pentru, iar 

pentru propunerea domnului Eritoiu au fost 8 voturi ,, pentru,, 

  In continuare se prezinta Proiectul de hotarare privind aprobarea  Contractului  de 

prestari servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și 

combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun , incheiat între UAT Comuna 

Frâncesti si AJVPS Valcea, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 29 Băbeni. Se 

constată ca proiectul este insotit de documentele prevazute de art.136 alin. (8) din 

OUG nr. 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.   

      Supus spre aprobare este votat cu 15 voturi ,, pentru,, 

Proiectul de hotarare privind   aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 

FUNDATIA  ERGA OMNES,,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si   

UAT COMUNA FRANCESTI  , dupa prezentare este supus  aprobarii, fiind 

aprobat cu un numar de 15 voturi ,,pentru,, Se constată ca proiectul este insotit de 

documentele prevazute de art.136 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 cu modificarile si 

completarile ulterioare.   

       Proiectul de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Frâncesti, județul 

Vâlcea este insotit de documentele prevazute de art.136 alin. (8) din OUG nr. 

57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.  Este supus spre aprobare  

consiliului local, fiind aprobat in unanimitate. 

     Proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al 

comunei Frâncesti, judeţul Vâlcea, a suprafeței  934 m.p., teren intravilan situat în 



comuna Frâncesti, satul Cosani, str. Merilor, nr.9 si a constructiei existente pe 

acest teren ,,Cladire sediu Politie cu 3  niveluri (D+P+1E), construita in anul 1975, 

avand suprafata construita la sol de 122 m.p. si suprafata desfasurată de 294 

m.p.pe langa documentele prevazute la art. 136 alin. (8) , este insotit si de 

Raspunsul dat de catre MDLPAt cu privire la  evidenta in domeniul public sau 

privat al statului,  adresa  emisa de Politia Judeteana Valcea, serviciul logistic din 

care rezulta ca  suprafata de  teren de 934 m.p. nu este inscrisa in evidentele 

domnuealor, cat si de Sentinta Civilă  nr. 508/2016 emisa in dosarul nr. 

7255/288/2013, ramasa definitivă. 

 Terenul este prevazut in lista de invetar cu bunurile  comunei Frâncesti. 

     Supus spre aprobare acest punct este aprobat cu un numar de 14 voturi ,,pentru,, 

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

totodată propune  ca reabilitarea exterioara a cladirii- Postul de Politie Frâncesti si 

acoperisul acestuia sa fie  executate  din fonduri  prevazute in  bugetul local. 

    Tot domnul consilier Budihoi Sorin mihai doreste sa stie in ce stadiu se află 

documentatia privind achizitia terenului  pentru realizarea statiei de epurare ? 

    Doamna secretar  arată că terenul ce priveste documentatia este atat intravilan 

cat si extravilan, se urmeaza procedura Legii nr. 17/2014, cu modificarile si 

completarile ulterioare. In prezent este inaintată la DADR Valcea. 

    Domnul Budihoi Sorin Mihai , revine cu propunerea de montare sisteme GPS 

pentru card de combustibil la masinile si utilajele primariei. 

     Tot dumnealui propune  montarea unui sistem de supraveghere pe toate laturile 

exterioare ale primariei, inclusiv montarea de gratare la ferestrele si usa unde se 

află arhiva si totodata un sistem de alarmă conectat la o firma de paza autorizată. 

 

      Nemaifiind discutii, domnul  presedinte de sedinta declara sedinta de consiliu 

local inchisa, multumind domnilor consilieri pentru participare. 

 

                                                                                       30.09. 2022 

                                                                                     

                          Presedinte de sedinta,                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                         Secretar general uat, 

                          Vlădescu Ion                                          Lazar Elena Gabriela 

 

 
 


