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PROCES -VERBAL

Incheiat astdzi 28 mai 202L cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local FrAncegti,
ora 14,00.

- Sedinta a fost convocat5 de cStre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozilia nr. 165 din 2L,05.202L cu urm5torul proiect Oe orOine de zi :

1. Proiect de hotirire cu privire la alegerea presedintelui de gedin!5 al Consiliului
Local al comunei Fr6ncesti pe o perioad5 de 3 luni;

2. Proiect de hotirire cu privire la aprobarea execuliei bugetului local 9i
bugetului instituliilor finanlate integral sau parlial din venituri proprii la 31.03.2021.

3. Proiect de hotirdre cu privire la Rectificarea bugetului local al Comunei
Fr6ncegti, pentru anul 2021.

4. Proiect de hotirdre cu privire la aprobarea Contractului de parteneriat incheiat
cu Scoala Populara de Afte si Meserii Rm. Valcea 9i Parohia Fr6ncegti I, in vederea
desfasurarii unui curs Iconografie Traditionala Romaneasca;

5 - Proiect de hotir6re cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al
primarului comunei Frdncegti, aprobarea Organigramei gi al Statului de funclii

6 - Proiect de hot5rdre cu privire la aprobarea contract5rii de prest5ri servicii
topografice pentru Comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea;

7 - Proiect de hotirAre cu privire la instituirea taxei speciale de salubrizare si
aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare;

Diverse,
Sedinta se desfSgoar5 in cadrul prim5riei comunei Fr6ncesti.
La deschiderea sedintei au fost prezenti 14 consilieri din totalul de 15 consilieri in

funclie. Lipsi fiind domnul consilier NicolSescu Daniel.

- De asemenea/ au mai participat : domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Frdncesti, domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei Fr6ncesti,

Fiind statutarS, se declarb deschisi sedinfa ordinar5 a Consiliului Local Frdncesti.
Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr.57l2Ot9 privind Codul administrativ, secretarul

unit5tii dH citire procesului verbal al sedinlei ordinare din data de 19 aprilie ZO2l.
se supune la vot procesul verbal gi se aprobb cu unanimitatea prezentd.
In continuare, se dH citire ordinii de zi .

se supune la vot ordinea de zi si se aprobi cu 14 voturi < pentru >>,

Domnisoara secretar subliniazb ca iniliator al tuturor proiectelor de hot|rfire este
primarul,

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotdrire cu
privire la alegerea pregedintelui de sedin!5 al Consiliului Local al comunei Frdncegti pe o
perioad5 de 3 luni ;

Pregedintele de gedin!5 dH citire proiectului de hot5r6re si referatului de aprobare nr,
4281 din 2L.04.2027, cu privire la ,,alegerea pregedintelui de gedin!fi al Consiliului Local al
comunei Fr6ncegti pe o perioad5 de 3 luni ,,,



. ,,,-.,Qe asemenea sunt prezentate 9i referatul nr. 4280 din 2L.04.2021, intocmit de

secreldrgl general al localit6tii privind Alegerea presedintelui de sedint6 al Consiliului Local,
preguqr $i raportul de specialitate nr. 44851 26.04.2027.

,Dpnlnul consilier Cioboati Dumitru Flavius il propurre pe domnul consilier Boncea

Algx{,rldr,u Alin pentru funclia de pregedinte de gedin}5.

Suht depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hotirAre gi nu necesiti dezbateri
suplimentare.

Alte propuneri nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi 9i propunerea f5cut5 9i se aprob6 cu

14 voturi "pentru" . Se numegte in functia de pregedinte de gedin!5, pentru conducerea
gedintelor ordinare si extraordinare ale Consiliului Local Frdncesti, d-nul consilier Boncea
Alexandru Alin.

Durata mandatului de pregedinte de gedint6 este de 3 luni, respectiv mai, iunie 9i iulie
2021. La sf6rgitul perioadei, mandatul inceteazd de drept.

2. In continuare, este supus dezbaterii punctul doi de pe ordinea de zi : Proiect de
hotir6re cu privire la aprobarea execuliei bugetului local 9i bugetului instituliilor finanlate
integral sau parlial din venituri proprii la 31.03.2021.

Pregedintele de gedin!5 dE citire proiectului de hotSrAre, referatul de aprobare al

Primarului comunei Fr6ncesti inregistrat sub nr. 5016 din t4.05.2021, referatul privind

aprobarea executiei bugetului local bugetului institutiilor finantate integral sau partial din

venituri proprii la 31.03.2021, nr.5015 din 14.05.2021 .

De asemenea, sunt prezentat si adresa VLG_STZ-7073 din 29 aprilie 2021 emisa de

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea , precum 9i rapoftul de specialitate nr.

s0231 L4.0s.202L .

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 hotdr6re gi nu necesitE dezbateri

suplimentare.
Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi 9i propunerea f5cutS 9i se aprobH cu

14 voturi "pentru" . Se aprob6 executia bugetului local 9i a bugetului instituliilor finanlate
integral sau partial din venituri proprii la 31.03.2021.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot516ri se ins5rcineaz5 primarul comunei
FrAncegti.

3. Urmdtorul punct oe ordinea de zi este r Proiect de hotdr6re cu privire la

Rectificarea bugetului local al Comunei FrAncesti, pentru anul 2021.
Pregedintele de gedin!6 dH citire proiectului de hot516re, referatul de aprobare nr.4842

din 10.05.2021, precum 9i referatul nr. 484U10.05.202L intocmit de compartimentul
contabilitate .

De asemenea, sunt prezentate gi adresa VLG -5T2-6639 122.04.2021 emis6 de
Administralia Judelean5 a Finanlelor Publice V6lcea, HotHr6rea Consiliului Judelean nr. 94
din 21 aprilie 2021, precum 9i raportul de specialitate nr. 48431 10.05.2021.

Rectificarea Bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei Fr6ncesti, pentru anul
2021, este propusS astfel:

Bugetul Local la venituri se majoreazi cu suma de 287 rnii lei
Totalizandu-se suma de 792!,50 mii lei Ia venituri.

Bugetul Local la cheltuieli se majoreaz5 cu suma de 287 mii lei dupH cum urmeaz6:

Total cap. 51 -suma 159 mii lei

v

- suma de 89 mii lei. Trimestru II



- 20 .30.30(bunuri si servicii) - suma de g9 mii lei. ,,,t,,. ,,) 
,,

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii - suma 50 mii lei -pubefe gunoi, ; I
-suma 39 mii lei 'plata gunoi , ' '' ','!'

- 20 .05.30 (bunuri si servicii) - suma de 70 mii lei.
-alte obiecte de inventar : -38 mii-costume calusari

-32 mii -aparate aer conditionat
Trimestru II

Total cap. 65 - suma de 2g mii !ei.
- 59.01.00 ( burse) - suma de 28 mii lei.
Total cap, 84 - suma de 100 mii lei.

-Modernizare drumuri de interes local in satul COSANI DRUMUL
BALASTIEREI COMUNA FMNCESTI JUDETUL VALCEA

- 71.01.30 (investilii) - suma de 33 mii lei Trimestru II
- 71.01.30 (investifii) - suma de 67 mii lei Trimestru IV

Propun modificarea pe trimestrul I la urmatoarele cap.si aliniate dupa cum urmeaza :

-CAP.68/10.01.01.-se diminueaza cu SUMA -2 mii lei
-CAP.68/57.02.01.-se majoreaza cu SUMA -2 mii lei

-CAP.51/10.01.01.-se diminueaza cu SUMA -1 mii lei
-CAP.51/10.01.17.-se majoreaza cu SUMA -1 mii lei

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

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re gi nu 
- 
necesit5 dezbateri

suplimentare.
Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi gi propunerea fHcut5 9i se aprob5 cu

14 voturi "pentru" . Se aprob5 rectificarea Bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei
Fr6ncesti, pentru anul 2021, astfel:

Bugetul Local la venituri se majoreazd cu suma de 287 mii lei
Totalizindu-se suma de7g2L,50 mii lei ta venituri.

Bugetul Local la chelturbli se majoreazS cu suma de 287 mii lei dupi cum urmeaza:

Tota! cap. 51 -suma 159 mii lei

- suma de 89 mii lei. Trimestru II

- 20 .30.30(bunuri si servicii) 1 ,r*u de 89 mii lei.
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii - suma 50 mii lei -pubele gunoi

-suma 39 mii lei plata gunoi

- suma de 70 mii lei. Trimestru III
- 20 .05.30 (bunuri si servicii) - suma de 70 mii lei.

-alte obiecte de inventar : -3g mii-costume calusari
-32 mii -aparate aer conditionat

Trimestru II
Total cap. 55 - suma de 2g mii lei.
- 59.01.00 ( burse) - suma de 2g mii lei.
Total cap. 84 - suma de 100 mii lei.

-Modernizare drumuri de interes local in satul COSANI DRUMUL
BALASTIEREI COMUNA FRANCESTI JUDETUL VALCEA



'U\ - 71.01.30 (investitii) - suma de 33 mii lei Trimestru II
\'i.,\\ - 71.01.30 (investilii) - suma de 67 mii lei Trimestru IV

rotatlz$ndu-se suma de7921-.50 mii lei la cheltuieli.
Prop,/n modificarea pe trimestrul I la urmatoarele cap.si aliniate dupa cum urmeaza :

-CAP.68/10.01.01.-se diminueaza cu SUMA -2 mii lei

-CAP.68/57.02.01.-se majoreaza cu SUMA -2 mii lei

-CAP.51i10.01.01.-se diminueaza cu SUMA -1 mii lei
-CAP.51/10.01.17.-se majoreaza cu SUMA -1 mii lei

4. Punctul patru pe o Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea

aprobarea Contractului de Parteneriat incheiat cu Scoala Populara de Arte si Meserii Rm.

Valcea 9i Parohia Fr6ncegti I, in vederea desfasurarii unui curs Iconografie Traditionala
Romaneasca .

Pregedintele de gedin!5 dd citire proiectului de hotbrAre, referatul de aprobare nr. 45221

27.04.202L, referatului nr. 4488 din 27.04.2021 intocmit de viceprimarul localitSfii, precum 9i

raportului de specialitate nr. 45251 27.04.2021.
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 hot5r6re gi nu necesitS dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 14 voturi "pentru".
Se aprob5 incheierea Contractului de Parteneriat cu Scoala Popular5 de Arte si Meserii Rm.

Valcea 9i Parohia Fr6ncesti I, in vederea desf5gur6rii unui curs Iconografie TraditionalS

Romdneasca.

Se imputerniceste primarul comunei Fr6ncesti sH semneze Contractul de Parteneriat cu

Scoala Populara de Arte 9i Meserii Rm. Valcea 9i Parohia Frdncesti I.

5.tn continuare este supus dezbaterii punctul cinci pe ordinea de zi. Proiect de
hotirire cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei

Fr6ncesti, aprobarea Organigramei gi al Statului de func[ii ,

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

nr. 5186 din 20.05.2021, referatul compartimentului Resurse umane nr. 5184 din

20.05,2021, referatul viceprimarului nr. 5185 din 20.05,2021 9i rapoftul de specialitate nr.

s2361 2t.0s.202t ,

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

fost studiate materialele anexate proiectului de hotErAre gi nu necesitd dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul cinci de pe ordinea de zi si se aprob5 cu 14 voturi "pentru" .

Se reorganizeaz5 aparatul de specialitate al primarului comunei FrAncegti, dupH cum

urmeazH:

1) se desfiinleazi compartimentul Audit din cadrul aparatul de specialitate al primarului
comunei Fr6ncegti.

2) se inflinleaz5 functia de consilier, grad profesional I - personal contractual in cadrul
Cabinetului Primarului.

Se constat5 vacantarea postului contractual Inspector SVSU din cadrul Serviciului Public
de Voluntariat pentru Situalii de Urgenld;

Se aprob5 organigrama 9i statul de funclii pentru personalul din cadrul aparatului
propriu al primarului comunei Fr6ncegti, conform anexelor nr.1 9i 2care fac parte intregrant5
din prezenta hotHr6re.

,v

v



5. Punctul gase pe ordinea de zi, Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea
contract5riideprest5riserviciitopograficepentruComunaFr6nce9ti,judetulV6lcea

Pregedintele de gedinlH di citire proiectului de hotdrdre, referatului de aprobare nr,
4411 din 23.04.2021, prin care se propune aprobarea contractSrii de prest5ri servicii
topografice pentru Comuna Francesti, judelul V6lcea, referatului viceprimarului nr. 42g2 din
27,04.2021, precum 9i raportului de specialitate nr. 444t123.04.2021

Domnul primar precizeazb cE bunurile propuse a fi inregistrate in inventarul domeniului
public trebuiesc inregistrate in evidenlele de cadastru 9i publiiitate imobiliara,

Drumurile care nu au fost identificate ?n domeniul public sunt : Satul B5lutoaia - La
Livadie, La $ugulan, La Ruiu; Satul Dezrobili - Cdmpului, Ghindei, pleant5; Miniilegti -
Dogarilor, M6rior, Ticu!5, Ogrdzi, Viilor, Tiloi 9i Livezi; Genuneni - Torel, NHnucu, Mogoe,
Scrociob 9i VlHdegti.

tn cazul identific5rii 9i a altor drumuri 9i terenuri, acestea vor fi incluse in aceste servicii
topografice.

De asemenea, prin adresa nr. A-891 din 14 mai 2027, Unitatea Militara 01461 solicit5
punerea la dispozitie spre folosin!5 a unei suprafele din patrimoniul Comunei Fr6ncegti
pentru executarea activitSlilor specific legate de apSrare 9i siguran!5 nalional5.

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoarLele de avizare ale comisiilor

fost studiate materialele anexate proiectului de
suplimentare.

Se supune la vot punctul sase de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu 14 voturi "pentru,,.
Se aprobd contractarea de prest5ri servicii topografice pentru Comuna Fr6ncegti, judelul
VAlcea.

7. Punctul gase pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre cu piivire la instituirea taxei
speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind stabllirea si aplicarea taxei
speciale de salubrizare.

Pregedintele de gedinle dE citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.
4L151 L9.04.2021, referatului viceprimarului localitatii nr. 4077 I L6.O4.ZOZL, precum 9i
rapoftului de specialitate nr, 4224120.04.202L .

Domnul primar menlioneaz5 cE art,26 alin. 1) lit. c) alin. 3) din Legea 101/2006 privind
seruiciului de salubrizare a localitatilor, republicatS, modificat| 9i completat5, instituie
autoritSlilor administraliei publice locale obligalia s5 instituie taxe speciale gi s5 deconteze
lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestatiei efectuate la utilizatorii
f5ri contract.

Alte disculii nu sunt.

, Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re gi nu 

- 
necesit5 dezbateri

suplimentare,
Se supune la vot punctul gapte de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu 14 voturi ..pentru,,.

Se aprob5 instituirea taxei speciale de salubrizare in cazui prestatiilor efectuate in beneficiul
persoanelor care nu au incheiat contract cu operatorul , astfel :. 15 lei persoana/luna, pentru persoane fizice, fbr5 WA ;o 200 lei/mc I luna, pentru persoane juridice, fErH WA ;

-Se aprob5 Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare,
conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta.

.. Se aprob5 achzilionarea unui numar de 500 pubele pentru punerea la dispozitia
cet5lenilor , cu titlu gartuit.

Num5rul pubelelor va fi suplimentat ulterior in functie de alocirile bugetare.

cu aviz favorabil gi se specific5 c5 au
hotSr6re gi nu necesit5 dezbateri



Incasarea texei special de salubrizare se va face prin compartimentul impozite si taxe
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fr6ncegti.

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hot5rSri se insbrcineaz5 primarul comunei

FrAncegti;

Prezenta hotbrSre se comunici Instituliei Prefectului - judetul V6lcea, primarului

comunei Fr6ncegti 9i se afigeaz5 pentru aducere la cunogtin!5 publicS.

Pentru care am eiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE

BONCEA
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