
PRIMARIA COMI.INEI FRANCESTI

PROCES .VERBAL

Incheiat ast5zi 28 ianuarie 2021 cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local
Fr6ncegti, ora 14,00.

Sedinta a fost convocati de c6tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Frincesti, prin dispozitia nr. 5 din 22.01.202L cu urm5torul proiect de ordine de zi :

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

inv5!5m6nt preuniversitar de stat de pe raza teritorial5 a comunei Frdncesti, pentru anul

scolar 2021-2022,

2. - Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea numSrului de asistenti personali ai
persoanelor cu handicap grav gi a num5rului de indemnizatii in nume propriu, pentru
persoanele cu handicap grav, in anul 202L.

3. - Proiect de hotdr6re cu privire la stabilirea Planului de mtsuri 9i actiuni ce

se vor efectua de c5tre beneficiarii de ajutor social conform Lg. 416 / 2001 cu

modific5rile gi complet5rile ulterioare gi a normelor metodologice de aplicare a

acesteia, pentru anul 2021.

4. - Proiect de hotirire cu privire la aprobarea Programului anual al achizitiilor
publice pentru anul 2021.

5. - Proiect de hotdrire cu privire la insugirea rapoartelor de evaluare a aplic5rii
legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public gi Legii nr. 5212003,
privind transparenta decizionalS, pe anul 2020 .

6. - Proiect de hotirire cu privire la desemnarea consilierilor locali din cadrul
Consiliului local al comunei Fr6ncegti, judelul VAlcea, care vor face parte din Comisia de
evaluare a perfomanlelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei
Fr6ncegti, judelul Vilcea.

7. - Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea utiliz5rii excedentului bugetar
inregistrat la finele anului 2020 pentru acoperirea unor obiective.

8, - Proiect de hotdr6re cu privire la propunerea schimbarii destinaliei de folosin!5
a imobilului - Grddini!5 Cogani 2 inregistrat la pozila nr. 152 in domeniu public al comunei
Frdncegti in Centru comunitar ,

9. - Raportul de activitate al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Fr6ncegti pentru anul 2020

10 . - Raportul de activitate al viceprimarului localit6lii Frdncesti pentru anul 2020.



11. - Raport de activitate privind starea economic6, social6 gi de mediu a U.A;.T.

Fr6ncesti pentru anul 2020. i, ,,., . . 
'
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Sedinla se desf5goar6 in cadrul primdriei comunei Fr6ncesti. li" i '' , 'I , : .'.
La deschiderea sedinlei au fost prezenti 14 consilieri din totalul de 14 consilieri Tn1

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

'Cbmtrnei

Fr6ncesti, domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei Frdncesti,
domnul Rosu Eugen - director $coala GimnazialS, comuna Frdncegti 9i domnul Cioaci Dacian

- director adjunct.
Fiind statutar5, se declar5 deschis5 sedinta ordinari a Consiliului Local Fr6ncesti.
Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ, secretarul

unit5tii dd citire procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 07 ianuarie 2021.
Se supune la vot procesul verbal gi se aprob5 cu unanimitatea prezent6.
In continuare, se dE citire ordinii de zi .

Se supune la vot ordinea de zi 9i se aprob6 cu unanimitatea prezent6.

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotirAre cu
privire la,,la reorganizarea relelei gcolare a unitSlilor de inv5!5m6nt preuniversitar de stat

de pe raza teritorialS a comunei FrAncesti, pentru anul scolar 202L'2022" ;

Pregedintele de gedint5 dA citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.

L0767 din 02.L2.2020, cu privire la reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invSl6m6nt
preuniversitar de stat de pe raza teritorial5 a localit5lii Fr6ncesti, pentru anul scolar 202L-

2022

De asemenea, sunt prezentate adresa Inspectoratului $colar Judelean -V6lcea nr.

5537116.tL2020 cu privire la stabilirea Relelei $colare in judelul VAlcea, pentru anul

gcolar: 2021-2022, rapoftul de specialitate nr. L077L 102.L2.2020, precum 9i adresa nr.2104
din 26,Lt.2020 din partea Scolii Gimnaziale, comuna Frdncesti, judelul V6lcea.

in urma dezbaterilor presedintele de sedinli consemneazH faptul cH Consiliul Local

Fr6ncegti nu se poate angaja in asigurarea fondurilor suplimentare pentru cheltuielile de

personal neacoperite.

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 ci au
fost studiate materialele anexate proiectului de hotirdre 9i nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Alte disculii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi 9i se aprob6 cu 14 voturi "pentru".

Se aprobH releaua gcolar5 a unitSlilor de inv5!5m6nt preuniversitar de stat de pe raza

teritoriala a comunei FrAncesti, pentru anul scolar 202L-2022, dup5 cum urmeaz5

I. Scoala GimnazialS, comuna Fr6ncesti - unitate cu personalitate juridicE;
il. $coala Gimnaziala, sat Dezrobili - structur5 arondat5;
III. gcoala Gimnaziala, sat Genuneni - structur5 arondat5;
IV. Gradinila cu Program Normal Cogani - structur5 arondat6;
V. Gradinita cu Program Normal Dezrobili - structur5 arondat5;
VI. Gradinita cu Program Normal Genuneni - structur6 arondatS;
VII. Gradinila cu Program Normal Fr6ncesti - structurH arondatS;

Consiliul Local Fr6ncegti nu se poate angaja in asigurarea fondurilor suplimentare pentru

cheltuielile de personal neacoperite.
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Primarul comunei FrSncesti va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotiriri p'rin *'1.\i\.

intermediul unit5lii de inv5lHm6nt cu personalitate juridic5 - Scoala Gimnazialfir;coflirr/nQ l:l j, 
)j

Frdncesti , judeful V0lcea. \ 'j .' 
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2. In continuare. este supus dezbaterii punctul doi de pe ordinea de zi : Proiect de
hotir6re cu privire la aprobarea num5rului de asistenti personali ai persoanelor cu

handicap grav gi a numSrului de indemnizatii in nume propriu, pentru persoanele cu

handicap grav, in, anul 202L.

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

11585 din 23.L2.2020, cu privire la "aprobarea num5rului de asistenti personali ai persoanelor

cu handicap grav gi a num5rului de indemnizatii in nume propriu, pentru persoanele cu

handicap grav t in anul 2021" , referatului nr. LL524 din 22.t2.2020, intocmit de

compaftimentul Asisten!5 socialS, precum 9i raportului de specialitate nr. 11800/ 3t.t2.2020 .

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific5 cE au

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

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

14 voturi "pentru" . Se aprob5 pentru anul 2021 pAnH la modificarea printr-o alt5 hot5r6re,
un numir de :

- 25 posturi de asistenti persoanali ai persoanelor cu handicap;
- 150 indemnizatii in nume propriu pentru persoanele cu handicap, ce au optat pentru

aceast5 formH de plat5. :

Pe parcursul anului 2021, se poate modifica num6rul de asistenti personali gi de plat5 a
indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap, pe baza documentatiilor depuse gi aprobate.

3. Urmdtorul punct pe ordinea de zi este : Proiect de hotdr6re cu privire la la
stabilirea Planului de m5suri gi actiuni ce se vor efectua de cHtre beneflciarii de

ajutor social conform Lg. 416 I 2001 cu modificHrile gi complet5rile ulterioar:e gi a

normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru anul 2021.

Pregedintele de gedinle de citire proiectului de hotHrdre, referatului de aprobare nr.
11586 din 23.t2.2020, cu privire la " stabilirea Planului de mHsuri gi actiuni ce se vor
efectua de cStre beneficiarii de ajutor social conform Lg. 4LG I 200L cu modific5rile gi

complet5rile ulterioare gi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru anul
ZOZL' ,referatului compaftimentului Asistenl6 social5 nr. 11525 din 22.L2.2021, precum gi

rapoftului de specialitate nr. 11801/ 3L.L2.2020 .

Alte disculii nu sunt.

Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se speciflc5 cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re gi nu necesitH dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi gi propunerea t5cut5 9i se apiob5 cu

14 voturi "pentru" . Se aprob5 Planul de lucr5ri ce vor fi efectuate in anul 2021 de c5tre
persoanele apte de munc5, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 4tGl200L privind

venitul minim garantat, cu modific5rile 9i complet6rile ulterioare, potrivit Planului de lucrHri

prezentat.



+. punctul patru ge or Proiect de hotirfire cu privire la aprobarea

Programului anual al achiziliilor publice pentru anul 2021. -'it ..i'"1"',, 
.

Pregedintele de gedin$ de citire proiectului de hotir6re, referatului de aprobare' nr. ' ii . \
11708 din 29.12.2020, cu privire la " aprobarea Programului anual al achizifiilorpublice ,., . 

t; 
l\

pentru anul 2021 ", referatului compartimentului Achizilii publice nr. 10984/09.12.2020 cu _, ,!',.,,1j

privire la aprobarea Programului anual al achiziliilor publice, precum 9i rapoftului dE,-'

specia litate nr. Lt802l 30.L2.2020

Alte disculii nu sunt.

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

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rdre gi nu necesit6 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi 9i se aprob6 cu 14 voturi "pentru".
Se aprobH Programul Anual al Achiziliilor Publice pentru anul 2021 astfel cum a fost

prezentat

Prevederile cuprinse in Programul Anual al Achiziliilor Publice pentru anul 2021 vor sta

la baza intocmirii bugetului local al comunei Frincegti pentru anul 202L, conform sumelor

bugetare alocate.

 \,
5.in continuare este supus dezbaterii punctul cinci pe ordinea de zi, Proiect de

hotirire cu privire la insugirea rapoartelor de evaluare a aplicHrii Legii nr.544l20Ol
privind liberul acces la informaliile de interes public ai Legii nr. 5212003, privind

transparenta decizionalS, pe anul 2020 .

Pregedintele de gedin!5 prezint5 proiectul de hot5r6re insolit de referatul de aprobare

nr. 47 din 05.01.2021, cu privire la " insugirea rapoartelor de evaluare a aplicSrii Legii

nr.54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public ai legii nr. 5212003,

privind transparenla decizionald pe anul 2020" .

De asemenea, sunt prezentate referatul nr. 11612 din 24.L2.2020, adresa Instituliei

Prefectului - judegul Vdlcea nr. L7757 din 22.L2.2020, precum 9i raportul de specialitate nr.

93/0s.01.2021 .

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 hotHr6re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul cinci de pe ordinea de zi 9i se aprobH cu 14 voturi "pentru". V
Se insugegte rapoftul de evaluare asupra aplic5rii Legii nr. 5212003 privind transparenla

decizional5, pe anul 2020.
Se insugegte raportul de evaluare asupra aplicarii Legii nr. 5441200t privind liberul acces

la informaliile de interes public, pe anul 2020.

5. Punctul sase pe ordinea de zi. Proiect de hotirdre cu privire la desemnarea

consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea, care vor

face parte din Comisia de evaluare a perfomanlelor profesionale individuale ale secretarului

general al comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea.

Pregedintele de gedinle dA citire proiectului de hotEr6re, referatului de aprobare nr.

11805 din 3t.L2.2020, cu privire la inilierea proiectului de hot5rdre, referatului

compaftimentului Resurse umane nr. 11804/3L.L2.2020, precum gi raportului de specialitate

nr. 111806 din 3t.t2.2020.
Domnul consilier Vladescu Ion il propune pe domnul consilier Cioboat5 Dumitru Flavius.

Domnul consilier Cioboati Dumitru - Flavius il propune pe domnul consilier Baicu

Gheorghe Ovidiu.



, -,,'\
Alte propuneri nu sunt. ' 'r':'i'f'\
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se speginCd-e{'.au:.,.'. V'ii

fost studiate materialele anexate proiectului de hotirdre 9i nu necesitfl fe+,bgter!,N, ll:ilsuplimentare. ',,,...i.. ..i..',.1; ,,,,:-it'i l$jl
Se supune la vot punctul gase de pe ordinea de zi gi propunerile f5cute 9i se apidb|'ci'741,1;,';;7

voturi "pentru". in vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanlelor pibYq.{Onale '
individuale ale secretarului general al comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea, Consiliul locil al

comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea, desemneazH doi consilieri, dupH cum urmeaz5:

- CioboatH Dumitru Flavius, consilier local
- Baicu Gheorghe Ovidiu, consilier local

7. in continuare eqte supus dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi Proiect de
hotir6re cu privire la aprobarea utiliz5rii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2020
pentru acoperirea unor obiective .

Pregedintele de gedint5 dA citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.

653 I 21,0L,2021cu privire la inilierea proiectului de hot5r6re, referatului compartimentului
contabilitate nr. 652 I 2L.0L,2021, precum 9i raportului de specialitate nr. 661 din
22.0t.202L

Domnul primar subliniaz5 cH utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului
2020 este propus pentru acoperirea obiectivului de investilii:

- Capitol bugetar 84/71 - 190 mii lei ,,REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
Iru couurrtA FMNcEgn, JUDETUL vALcEA ".

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 gi nu necesitH dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul gapte de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu 14 voturi "pentru".
Se aprobS utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2020 pentru acoperirea
obiectivului de investilii:

- Capitol bugetar 84/7L - L90 mii lei ,,REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
IN COMUNA FMNCE9I, JUDETUL VALCEA ".

8. Punctul opt pe qrdinea de zi, Proiect de hotdr6re cu privire la propunerea

schimbarii destinaliei de folosin!5 a imobilului - GrHdinilH Cogani 2 inregistrat la pozila nr.

152 in domeniu public al comunei FrSncegti in Centru comunitar, este supus dezbaterii.
Pregedintele de gedin!5 dA citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.

11810 I 3L.L2.2020 , referatului viceprimarului localit5lii nr. 11809 I 3L.L2.2020, precum gi

rapoftului de specia litate nr. 1 18 13/3 1. 1 2.2020
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 hotirdre gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul opt de pe ordinea de zi gi se aprobH cu t4 voturi "pentru". Se
propune schimbarea destinaliei de folosin!5 a imobilului - Gr5dini!5 Cogani 2 inregistrat la
pozila nr. L52 in domeniu public al comunei Fr6ncegti, judelul Vdlcea in Centru comunitar .

Perioada propus5 pentru schimbarea destinaliei de folosin!5 este de 5 ani. .

Se imputernicegte primarul comunei FrSncegti sH solicite acordul, respectiv avizul
pentru schimbarea destinaliei de folosin!5 a imobilului - Gr5dinilH Cogani 2 inregistrat la



pozila nr. 152 in domeniu public al comunei Frdncegti in Centru comunitar, la Scoala

Gimnaziald, comuna Fr6ncegti 9i Inspectoratul $colar Judelean VAlcea.

Se imputernicegte Primarul comunei Frdncegti sd efectueze toate demersurile necesare

oblinerii avizului conform al Ministerului Educaliei 9i Cercetirii.

Urm5torul punct - Rapoftul de activitate al comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Frdncegti pentru anul 2O2O, Sunt prezentate rapoaftele

comisiilor inv6tdmdnt-cultu r5, economicd si ad ministratie pu bl icd.

Raportul de activitate al comisiei invS!5mAnt - cultur5 este prezentat de domnul consilier

Scrociob Vasile Daniel, raportul de activitate al comisiei economice este prezentat de domnul

consilier VlSdescu lon, iar rapoftul de activitate al comisiei administratie publica este

prezentat de domnul consilier Bontea Alexandru Alin.

La punctul - Rapoftul de activitate al viceprimarului localititii Frincegti
pentru anul 2020, domnul viceprimar Cioboat5 Dumitru Flavius prezint5 activitatea pe care

a desfSgurat-o in cursul anul 2020, cererile ce au fost solutionate, precum 9i activitatea
privind proiectele de investitii la nivel de localitate.

Raport de activitate privind starea economicd, sociali gi de mediu a

U.A.T. Fr6ncegti pentru anul 2O20. Este prezentat de catre domnul Paraschiv Daniel -
Florin, primarul comunei Fr6ncegti.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE9EDINTE DE 9EDINTA, SECRETAR GENERAL,

'*

JT. DUMITRASCU MARIAI. LAVINIA


