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PROCES .VERBAL

Incheiat astbzi 30 iulie 2021 cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local Fr6ncegti,
ora 12,00,

Sedinta a fost convocat5 de cStre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 215 din 23.07.202L cu urm6torul proiect de ordine de zi :

1. - Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea numerului 9i cuantumului
burselor gcolare acordate elevilor $colii Gimnaziale comuna Fr6ncegti pentru anul gcolar 2020
- 202tt

2. - Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investilii ApErHri de Mal in satul Mbniilegti, c5tun Mogteni, comuna
Fr6ncegti, judelul V6lcea ;

3. - Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea incheierii unui protocol intre
Comuna Fr6ncegti 9i Apele Romdne - Administralia BazinalS de ApH Olt.

Diverse,

Sedinta se desf5goar5 in cadrul prim5riei comunei FrAncesti.
La deschiderea sedintei 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 FrAncesti.
Fiind statutar5, se declarS deschis5 sedinta ordinar5 a Consiliului Local FrAncesti.
Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ, secretarul

unit5tii dE citire procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30 iunie 2021.
Se supune la vot procesul verbal gi se aprobb cu unanimitatea prezent5.
In continuare, se dE citire ordinii de zi .

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hot6rAre privitor la
acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Frdncegti in Adunarea GeneralS a
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea" in vederea exprimirii votului cu privire
la primirea Comunei F6rtSlegti in cadrul Asociatiei, precum 9i la modificarea si completarea
Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, cu modificarile 9i complet5rile ulterioare.

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

Domnisoara secretar subliniaz5 ca initiator al tuturor proiectelor de hot5rdre este
primarul.

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotir6re cu
privire la aprobarea numSrului si cuantumului burselor gcolare acordate elevilor $colii
Gimnaziale comuna Fr6ncegti pentru anul gcolar 2020 - 202L;

Pregedintele de gedinlH dE citire proiectului de hot5rAre si referatului de aprobare nr.
64L4 din 07.07.202L, referatul nr, 6413 din 07.07.2021 intocmit de viceprimarul localitdlii,
Nota de fundamentare a $colii Gimnaziale comuna FrSncegti, inregistrat5 sub nr.
6376105.07.2016, prin care se solicitd aprobarea cuantumului burselor gcolare acordate



elevilor pentru anul scolar 2020 - 2OZL, precum 9i raportul de specialitate nr. 64591
07.07.2021.

sunt'depuse rapoaftele de avizare are comisiiror cu aviz favorabil
fost studiate materialele anexate proiecturui de hot516re gi nu
suplimentare.

Alte disculii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi "pentru,, ,

Se-aprobH num5rul 9i cuantumul burselor gcolare acordate eleviior Scolii Gimnaziale)comuna
Fr6ncegti, judelul VAlcea, pentru anul gcolar 2o2o - 202!, dup5 cum urmeaz5:- Burse de merit: 46 elevi cu suma totala de 36,662 lei;- Burse de studiu: 2 elevi cu suma totala de 1.594 lei;- Burse sociale: 42 elevi cu suma totala de 50.400 lei.

R5spunderea pentru corectitudinea 9i legalitatea situaliei drepturilor binegti aferente
burselor gcolare revine Consiliului de Administralie al gcolii Gimn aziale Fr6ncesti, judelul
V6lcea, care va stabili criteriile specifice de acordare a burselor, in limitele fondurilor
repartizate si in raport cu integralitatea efectu6rii de c5tre elevi a activitSlilor gcolare.

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul local al
comunei Frdncegti, in funclie de disponibilitSlile b5negti 9i alocfirile bugetare.

Primarul comunei Fr6ncegti gi compartimentul de specialitate vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hot5r6ri.

2. In : Proiect de
hotirAre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investilii ApErSri de Mal in satul M6nbilegti, c5tun Mogteni, comuna FrSncegti, judetul V6lcea.

Pregedintele de gedintd d5 citire proiectului de hot6r6re, referatul de aprobare nr. 6100
din 24.06.2021, cu privire la initierea proiectului de hot516re, referatul viceprimarului
localitSlii nr. 6099124.06.202L, raportul de specialitate nr. 6L731 zs.06.zo2L .

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

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesiti dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi gi propunerea f5cutd 9i se aprob| cu
15 voturi "pentru" . Se aprobH indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investilii
,,ApHrHri de Mal in satul MHn5ilesti, cStun Mogteni, comuna Fr6ncesti, judelul Vdlcea ,,,

conform Anexa nr.l la prezenta, dupi cum urmeaz5:
- valoarea totalH a investiliei (inclusiv TVA) = 566.969,06 LEI
- din care C+M (inclusiv WA) = 521.260116 LEI

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot5r6ri se insarcineaz5 primarul comunei
Fr6ncesti.

3. Urmdtorul punct pe ordinea de zi este: Proiect de hotir6re cu privire la
aprobarea incheierii unui protocol intre Comuna Fr6ncesti si Apele Rom6ne - Administratia
BazinalS de ApH Olt .

Pregedintele de gedin!5 dE citire proiectului de hot5r6re, referatul de aprobare nr.
62t2 din 28.06.202L cu privire la initierea proiectului de hot5rSre , referatul viceprimarului
nr. 6211 din 28.06.2021, raportul de specialitate nr. 62431 29.06.zo2L .

Alte disculii nu sunt.

9i se specific5 cE au
necesit5 dezbateri

gi se specific5 cE au
necesitS dezbateri

sunt depuse rapoaftele de avizare are comisiilor cu aviz favorabil
fost studiate materialele anexate proiectului de hotHr6re gi nu
suplimentare.



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

15 voturi "pentru" . Se aprobd incheierea unui protocol de colaborare intre Comuna Fr6ncegti

si Apele Rom6ne - Administratia BazinalS de ApH Olt pentru realizarea lucr5rilor de refacere
apariri de mal in satul M5n5ile9ti, c5tun Mogteni, judelul V6lcea,

4. Punctul patru pe ordinea de zi, Proiect de hotir6re cu privire la acordarea unui
mandat special reprezentantului UAT Fr6ncesti in Adunarea GeneralS a Asociatiei de
Dezvoltare IntercomunitarE 'APA VAlcea" in vederea exprimHrii votului cu privire la primirea

Comunei F6rt5testi in cadrul Asocialiei, precum 9i la modificarea si completarea Actului
Constitutiv si a Statutului Asociafiei, cu modificarile 9i completdrile ulterioare .

Pregedintele de gedin!5 dE citire proiectului de hotEr6re, referatul de aprobare nr.
7368 din 29.07.202t, prin care se propune intocmirea documentaliei in vederea infiin!5rii
relelei de canalizarein comuna FrAncesti , referatul viceprimarului nr.7367 din29,07.202L,
adresa ADI" APAVALCEA" nT, 357 din 29.07.202L, rapoftul de specialitate nr. 73701
29.07.2021 .

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 hot5rAre gi nu necesitS dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi "pentru".
Se acordl mandat special reprezentantului UAT Comuna Fr6ncegti , in Adunarea GeneralS a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea" sd aprobe, in numele 9i pe seama
Comunei Fr6ncesti:
1.l-primirea Comunei F6rtSlegti, in cadrul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA
V6lcea";

1.2-modificarea 9i completarea, prin Act adilional,a Actului Constitutiv 9i a Statutului
Asocialiei, cu modific5rile si complet5rile ulterioare, ca urmare a aprobSrii de citre Adunarea
GeneralS a Asociatiei a primirii Comunei F6rtitestiin cadrul Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitar5 'APA V6lcea"(in sensul menlionbrii in preambululacestora a noului membru,
respectiv Comuna F6rt5!e9ti si a actualiz5rii patrimoniului inilial al Asocialiei cu suma de
1.000 de lei, care se vireazS in contul Asociatiei odatb cu primirea in Asocialie).

Se mandateazd Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea" sb semneze, prin

reprezentantul sdu legal-Presedintele Asociatiei, in numele gi pe seama Comunei Frdncegti,

Actul adilional la Actul Constitutiv si Actul adilional la Statutul Asocialiei .

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal,

PRE9EDINTE SECRETAR

BONCEA JI DUYryY)

' 'l'ctu

gEDINTA,



v

v


