
 
 

PRIMARIA COMUNEI  FRÂNCESTI 
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                                             P R O C E S   -    V E R B A L  

 

 

       Incheiat azi 31.08. 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 

31.08.2022, 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. 

      Participant la sedinta este si domnul  Preotescu Mircea din  satul Dezrobiti. 

       Sedința este deschisa de către domnul  primar Paraschiv Daniel Florin , care 

solicita domnilor consilieri suplimentarea ordinei de zi cu doua puncte respectiv: 

1. Proiect de hotarare privind   suplimentarea creditelor pentru proiectele  

finantate din credite externe  nerambursabile financiar in suma totala de     

38.554,74    pentru decontarea cheltuielilor eligibile  ramase nedecontate  la data 

de 31.08.2022, la  urmatoarele proiecte : 

- Achizitia de echipamente si dispozitive TIC in cadrul Scolii Gimnaziale   

Frâncesti, judetul Valcea,,Cod SMIS 2014+144125, proiect finantat din fonduri 

europene nerambusrabile , se solicita suma de  3.904,24 lei 

- Achizitia de produse si echipamente de protectie in cadrul unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat din cadrul  si subordinea Scolii Gimnaziale  

Comuna Frâncesti, Cod SMIS 2014+ 143164, proiect  finantat din fonduri externe 

nerambursabile , se solicita suma de  34.650,50 lei, cheltuieli eligibile. 

  2.  Proiect de hotarare privitor la  aprobarea valorii de finantare a obiectivului de 

investitie  “ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATUL 

MANAILESTI, ULITA MORII, DRUMUL DE LA CRISINA, DRUMUL 

CÂMPULUI, COMUNA FRANCESTI, JUDETUL VÂLCEA“,conform Devizului 

General  dupa licitatie, dupa cum urmează : 



  -VALOAREA  TOTALA, conform  DEVIZULUI GENERAL: 1813,389.68 lei  

fara  TVA  din care : C+M  1565,811.97 lei fara TVA, detaliat dupa cum 

urmeaza : 

  -    valoarea cheltuielilor pentru investitia de bază: 1,550,312.40 lei fara TVA; 

      Toti domnii consilieri  sunt de acord cu suplimentarea ordinei de zi  cat si cu 

aprobarea in unanimitate a celor doua proiecte. 

         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: 

      2. Proiect de hotarare  privind  alegerea preşedintelui de şedinţă. 

      3.Aprobarea procesului verbal intocmit in sedinta  ordinara din data  26 iulie  

2022; 

      4.Proiect de hotarare privind  aprobarea executiei bugetului local si bugetului 

institutiilor   finantate   integral sau partial din venituri proprii la  30.06. 2022 

     5 Proiect de hotarare  privind actualizarea domeniilor serviciilor publice şi locul 

în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii. 

      6. Proiect de hotarare  privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al comunei   Frâncesti, judeţul  Vâlcea. 

      7.  Proiect de hotarare  privind  aprobarea  Raportului  de evaluare  întocmit de 

catre evaluator autorizat EPI, BM . Pescaru Alina Marina, pentru terenul  

intravilan si extravilan,   în suprafata de  totală de  13465,  proprietari Negoiță 

Dumitru si Negoiță Ana, in vederea realizarii statiei de epurare. 

      8.  Proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea  manifestării 

cultural-artistice  ,,ZIUA  COMUNEI FRANCESTI,,   in data de 25 septembrie 

2022. 

     9. Proiect de hotarare privind  aprobarea  Planului local de actiune privind 

incluziunea comunitatii de romi pentru 2022- 2027 precum si a grupului de lucru 

local de actiune privind incluziunea comunitatii de romi din UAT comuna 

Frâncesti, judetul Vâlcea; 

     10.Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu 

Scoala Populară de Arte si Meserii Rm. Valcea si Parohia Frâncesti I, in vederea 

desfasurarii unui concurs Iconografie Traditională Românească 

         11. Proiect de hotarare privitor la aprobarea  fondului  de premiere  a 

cuplurilor    din comuna Frâncesti,  județul Vâlcea, care au împlinit  50  ani de 

casatorie,  si elevii care au obtinut medii   peste  8 la examenul de capacitate  

sustinut in iunie 2022 

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

voturi de catre domnii consilieri prezenti. 

          Se trece la primul punct al ordinei de zi : 

- Proiect de hotarare privitor la alegerea presedintelui de sedinta , ce urmeaza 



sa conduca sedintele consiliului local pentru lunile august, septembrie si octombrie 

2022. 

      Domnii consilieri Băluica  Cătălin si Budihoi Sorin, propun ca presedinte de 

sedinta pe domnul consilier Vlădescu Ion. 

     Nemaifiind o altă propunere se supune spre aprobarea propunerea domnilor 

consilieri Băluica si  Budihai Sorin, propunere aprobata in unanimitate. 

    Domnul consilier Nicolaescu Daniel, tine sa precizeze ca la inceput de mandat , 

se discútase ca alegerea presedintilor de sedinta sa se fac in ordinea alfabetica. 

      Domnul primar, arata ca propunerea se face de catre domnii consilieri.  

      In continuare se prezinta  de catre doamna secretar Lazar Gabriela procesul 

verbal al sedintei ordinare din data de 27 iulie 2022. 

      Nefiind discutii  asupra procesului verbal se supune spre aprobare,  proces ce 

este aprobat in unanimitate. 

      Domnul presedinte de sedinta  Vădescu Ion, prezinta pe rand proiectele de 

hotarari inscrise pe ordinea de zi, proiecte care sunt votate in unanimitate, mai 

putin proiectul privind premierea cuplurilor, unde domnul Scrociob Vasile- Daniel  

nu a participat la vot. 

    Ca membri in comisia de evaluare a terenurilor pentru care s-a aprobare  

raportul de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat EPI, BM . Pescaru Alina 

Marina, pentru terenul  intravilan si extravilan,   în suprafata de  totală de  13465,  

proprietari Negoiță Dumitru si Negoiță Ana, in vederea realizarii statiei de epurare 

s-au facut urmatoarele propuneri: 

- domnul consilier  Budihoi Sorin propune ca primul  din membru in comisie   

din partea Consiliului local sa fie desemnat domnul consilier Perca Ion, 

- domnul consilier Băluica Catalin propune  ca  următorul membru in comisie   

sa fie desemnat domnul consilier Scurtu Gheorghe. 

    Sunt aprobate in unanimitate cele doua propuneri. 

    Domnul consilier Nicolaescu  Daniel, precizeaza ca  daca se mentine pretul 

prezentat in Raportul de evaluare, este un pret bun. De regula la  Notariat se 

prezinta un pret, iar in realitate este alt pret. 

    Proiectele inscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, se trece la discutii. 

    Domnul consilier Ilinescu Grigore, arata ca odată cu asfaltarea drumului de la 

Crisina, partea carosabilă este mai inaltă decat  gospodariile cetatenilor, iar in caz 

ca ploua, apa  se va duce in curtile cetatenilor, trebuie  sa fie realizate santuri de 

scurgere a apei. 

    Domnul primar , arata ca se tine cont  de acostamentul drumului judetean care 

urmeaza a se realiza in viitor de catre Consiliul Judetean  Valcea.  Santurile sunt 

pentru a proteja partea carosabilă. 

    Domnul consilier Scrociob  Vasile- Daniel, propune ca boxele pentru  gunoi, sa 

fie ridicate din localitate, deoarece  nu sunt respectate inscriptionarile de pe  ele, 

iar cetatenii localitatii arunca in ele  tot felul de  deseuri, fara a se respecta 

depunerea  materialelor reciclabile inscriptionate. 



    Domnul Preotescu Mircea, care a participat la sedinta,  si-a exprimat admiratia 

privind modul de desfasurare a sedintei de consiliu local, fiind impresionat de 

modul de colaborare in cadrul sedintei. 

      Nemaifiind discutii, domnul  presedinte de sedinta declara sedinta de consiliu 

local inchisa, multumind domnilor consilieri pentru participare. 

 

 

 

                                                                                       31.08. 2022 

                                                                                     

                          Presedinte de sedinta,                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                         Secretar general uat, 

                          Vlădescu Ion                                            Lazar Elena Gabriela 

 

 

  

 

 
 


