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PROCES .VERBAL

Incheiat astHzi 19 aprilie 202L cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local Frincegti,
ora 14,00.

Sedinla a fost convocat6 de c5tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozilia nr. 148 din t3.04.2021cu urmdtorul proiect de ordine de zi :

1- Proiect de hotirire cu privire la aprobarea Bugetului Local inilial al comunei

Fr6ncegti, judelul V6lcea pentru anul 2021.

2 - Proiect de hotirire cu privire la actualizarea Organigramei gi Statul de functii

pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei FrHncegti gi din cadrul

seruiciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Frdncegti

3 - Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea salariilor de baz5 pentru functionarii
publici gi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului gi din

serviciile publice ;

4 - Proiect de hotdrire cu privire la aprobarea Programului anual de investitii

pentru anul 2021.

5 - Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea schimbarii destinaliei de folosinlH

a imobilului - Grddini!5 Cogani 2 Tnregistrat la pozila nr. 152 in domeniu public al comunei

Frincegti in Centru comunitar .

6 -Proiect de hotir6re cu privire la prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.

452910L.06.2016 Tncheiat intre Comuna Fr6ncesti si PFA FHgHdHu Elena Cristina prin

incheierea unui act adilional 9i aprobarea draftului actului aditional

Diverce,

Sedinta se desfSgoarH in cadrul prim5riei comunei FrAncesti.
La deschiderea sedinlei au fost prezenti 15 consilieri din totalul de 15 consilieri in

functie.
De asemenea, au mai participat : domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei

Fr6ncesti, domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei Fr6ncesti.
Fiind statutar6, se declarH deschis5 sedin[a ordinar5 a Consiliului Local Fr6ncesti.
Conform aft. 138 alin. 15 din OUG nr. 57120L9 privind Codul administrativ, secretarul

unitHtii dH citire procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31 maftie 2021.
Se supune la vot procesul verbal gi se aprob5 cu unanimitatea prezentS.

In continuare, se dH citire ordinii de zi .

Se supune la vot ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi << pentru >>.

Domnisoara secretar subliniaz6 ca iniliator al tuturor proiectelor de hotHr6re este
primarul.



1. Este su0us dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotdrire cu

-

privire la aprobarea Bugetului Local inilial al comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea pentru anul

202L; :

Pregedintele de gedinlH dd citire proiectului de hotdr6re 9i referatului de aprobare nr.

2870 din 19.03.2021.

De asemenea, sunt prezentate Bugetul local de venituri 9i cheltuieli sursa A ( 02 ),
Bugetul Local 10 de venituri 9i cheltuieli proprii pentru anul202L, referatul privind alc6tuirea
proiectului de buget local pentru anul 202L, nr.28691t9.03.2020, adresa MFP - AJFP V6lcea,

nr. VLG _STZ - 45Lt I 18.03.2021 privind repaftizarea sumelor din TVA pentru echilibrare pe

anul202L, adresa MFP - AJFP V6lcea, nr. VLG _STZ - 5262 I 0t.04.202L privind repartizarea
pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 202L,
precum 9i rapoftul de specialitate nr. 2B7t din 19.03.2021,

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rAre 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 Bugetul local de venituri gi cheltuieli al comunei Fr6ncegti, pentru anul 2021,

conform:
- Anexa nr. 1 Bugetul local de venituri 9i cheltuieli sursa A ( 02 ) la valoarea de

7.634,50 mii lei ;
- Anexa nr. 2 Bugetul flnantat din venituri proprii sursa E ( 10 ) la valoarea de 35,00

mii lei.
Primarul impreun5 cu compaftimentul contabilitate va duce la indeplinire prezenta

hotSr6re si va informa Consiliul local despre modul de realizare.

2. In continuare. este supus dezbaterii punctul doi de pe ordinea de zi : Proiect de
hotdr6re cu privire la actualizarea Organigramei 9i Statul de functii pentru personalul din

cadrul aparatului propriu al primarului cofiunei Frdncegti gi din cadrul serviciilor publice, aflate
sub autoritatea Consiliului Local Fr6ncegti.

Pregedintele de gedinfi dA citire proiectului de hot6r6re, referatului de aprobare nr.

3851 din t2.04.2021, prin care se propune actualizarea Organigramei gi Statul de functii
pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Frdncegti gi din cadrul
serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local FrAncegti, referatului nr. 3850 din
12.04.202Ll precum si rapoftului de specialitate nr. 3863/ L3.04.2021 .

Este prezentat5 9i adresa Instituliei Prefectului nr. 3902 din 13.04.2021 cu privire la
numdrul maxim de posturi pentru anul 2021.

Conform dispozitiilor primarului nr 146 si L47 din data de 09.04.202t a fost actualizatE
anexa 2, astfel functia publicH de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul
Compartimentului Taxe 9i impozite in consilier, clasa I, gradul profesional asistent 9i functia
publicH de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartirnentului Relalii
cu publicul in inspector, clasa I, gradul profesional asistent.

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificH cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotSrAre 9i ilu necesitH dezbateri
suplimentare.

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

15 voturi "pentru" . Se actualizeazd organigrama 9i statul de funclii pentru personalul din
cadrul aparatului propriu al prirrrarului comunei FrAncegti, dupH cum urmeazS:

=



,;, 1) se transform5 funclia publici de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior

ih cadrul Compartirlentului Juridic , post vacant, in consilier juridic, clasa I, grad profesional

Asistent. .'l i

;. ,

,2) se trangforniS funclia public5 de referent, clasa III, gradul profesional debutant in
cadrul Compartim. ntului Registru agricol 'agriculturS - cadastru , post vacant, in consilier,
clasa I, grad proresional principal.

3) se transformt funclia public6 de referent, clasa III, gradul profesional asistent in
cadrul Compartimentului Taxe 9i impozite , post vacant, tn consilier, clasa I, grad profesional

asistent in cadrul Compaftimentului Registru agricol -agriculturH - cadastru.
Se aprob5 organigrama 9i statul de funclii pentru personalul din cadrul aparatului

propriu al primarului comunei FrAncegti, conform anexelor prezentate.

3. Urmdtorul punct, oe ordinea de zi este: Proiect de hotirire cu privire la

aprobarea salariilor de baz5 pentru functionarii publici gi personalul contractual din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului 9i din seruiciile publice .

Pregedintele de gedin!5 dH citire proiectului de hotdr6re, referatului de aprobare nr.

3866/ 13.04.202L aL primarului comunei Fr6ncegti cu privire la inilierea proiectului de

hotbr6re, referatului nr. 3865 din 13.04.2021 intocmit de compaftimentul Resurse umane cu

privire la aprobarea salariilor de baz5 pentru functionarii publici gi personalul contractual din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fr6ncesti, precum 9i raportului de

specialitate nr. 3869/ L3.04.2021 .

Alte disculii nu sunt,

Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cE au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re 9i nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

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

15 voturi "pentru" . tncepAnd cu data de 01.01.2021, se aprob5 salariile de baz5, aferente

gradatiei 0, pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,

conform anexei nr.1.
tncepdnd cu data de 13.01.2021, se aprob5 salariile de bazH, aferente gradaliei 0,

pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului , conform anexei

nr.2.

Drepturile salariale lunare brute ale personalului prev5zut in anexele t gi 2 se stabilesc

prin dispozilia primarului privind stabilirea salariului.

4. Punctul patru pe or:dinqa dQ zi, Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea

Programului anual de investitii pentru anul 2021.

Pregedintele de gedin!5 dA citire proiectului de hottrAre, referatului de aprobare nr.

29321 22.03.202L al primarului comunei FrAncegti cu privire la inilierea proiectului de

hot5r6re, referatului nr. 2931 din 22.03.2021 intocmit de compartimentul contabilitate,
precum 9i raportului de specialitate nr. 3355/ 31.03.2021 .

Alte disculii nu sunt.

Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific6 c5 au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotHr6re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

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

Se aprobH Programul anual de investilii pentru anul202l, conform anexei 1.

5.tn continuare pste supus dezbaterii punctul cinqi pe ordinea de zi, Proiect de
hotdrire cu privire la aprobarea schimbarii destinaliei de folosinlH a imobilului - GrSdini!5



Cosani 2 inregistrat la pozila nr. 152 in domeniu public al comunei Fr6ncegti Tn Centru

comunitar .

Pregedintele de gedin!5 prezint6 proiectul de hot6rdre insolit de referatul de aprobare

nr. 3619 I 06,04.2021, referatul viceprimarului localit5lii nr. 3425 I 02.04.2021, avizul

conform nr 10440 din 26.03.2021 emis de Ministerul Educaliei 9i CercetSrii, precum 9i

raportul de specialitate nr. 3634 I 07 .04.202L .

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se speciflc6 cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re 9i nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

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

Se aprob5 schimbarea destinaliei de folosin!5 a imobilului - Gr5dini!5 Cogani 2 inregistrat

la pozila nr. L52?n domeniu public al comunei Frdncegtiin Centru comunitar .

Perioada schimb6rii destinaliei de folosin!5 este de 5 ani in baza Avizului conform nr

t0440 din 26.03.2021 emis de Ministerul Educaliei 9i Cercet5rii

Primarul va duce la indeplinire prezenta hot5r6re.

6. Punctul gase pe ordinea de zi, Proirict de hotir6re cu privire la prelungirea

duratei contractului de Tnchiriere nr. 4529101.06.2016 incheiat intre Comuna Frdncesti si

PFA FHgEdHu Elena Cristina prin incheierea unui act adilional 9i aprobarea draftului actului

aditional.

Pregedintele de gedin!5 dA citire proiectului de hotEr6re, referatului de aprobare nr.

3426 I 02.04.202L cu privire la inilierea proiectului de hot5rAre, referatul viceprimarului

localitatii nr.3407 102.04.2021, precum 9i raportului de specialitate nr.3635107.04.202L.
Proiectul de hot5r6re este initiliat ca urmare a oblinerii avizul conform nr

10440126,03.2021al Ministerului Educaliei 9i Cercet5rii , precizeaz6 domnul primar.

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotHr6re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul gase de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu 15 voturi "pentru".
Se aprob5 prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 4529101.06.2016 incheiat intre

Comuna Fr6ncesti si PFA FHgddEu Elena Cristina prin incheierea unui act aditional , av6nd ca

obiect exploatarea spaliului situat in Comuna Frdncegti, Jude! V6lcea, format din:
- Imobil ( cladire 9i teren aferent ) in suprafat5 de 48 mp situat in puntul CENTRU

COMUNIIAR gituat in satul Cogani, Comuna FrAncegti, judelul VAlcea;
Perioada pentru care se aprob6 prelugirea duratei iniliale a contractului de inchiriere

este de 5 (cinci) ani, in condiliile Avizul conform nr L0440126.03.202L al Ministerului

Educatiei 9i Cercet5rii.

Se imputerniceste Primarul Comunei Fr6ncegti sH semneze Actul Adilional la Contractul

de inchiriere.
Cu aducerea la indeplinire a prezentei hot5rAri se ins5rcineaz5 primarul comunei

FrAncegti.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE9EDINTE DE 9EDINTA,


