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PROCES .VERBAL

Incheiat ast5zi 31 martie 202L cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local FrAncegti,
ora 14,00.

Sedinta a fost convocat5 de c6tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 138 din 25.03.2021cu urm5torul proiect de ordine dezi

1. - Depunerea jurdm6ntului de c5tre consilierul AndreicH Constantin, aflat pe

lista supleanlilor Partidului Nalional Liberal ;

2. - Proiect de hotSrire cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Local5

a comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea pentru perioada 202L - 2027 ;

3. - Proiect de hotirAre cu privire la aprobarea modului de organizare a ap5r5rii
impotriva incendiilor in comuna Fr6ncegti, jude;ul Vdlcea;

4. - Proiect de hotdrire cu privire la aprobarea incheierii unui contract de
prestiri servicii in vederea elabor5rii 9i tehnoredact5rii documentelor pe linie de securitate 9i

s5n5tate in muncd necesare personalul incadrat la Comuna Fr6ncegti, astfel cum este
prev5zut la aft. 5 lit gg) din OUG nr.57120t9 privind Codul administrativ.

5. - Proiect de hotir6re cu privire la aderarea 9i participarea comunei Frfincegti,
judelul V6lcea la parteneriatul constituit de Asocialia Grupul de Acliune Local5 Microregiunea
Horezu.

Diverse,

Sedinta se desf5goar5 in cadrul prim5riei comunei Frdncesti.
La deschiderea sedintei au fost prezenti 14 consilieri din totalul de 14 consilieri in

funcfie. :

De asemenea, au mai pafticipat : domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei Fr6ncesti 9i
domnul Andreic5 Constantin in vederea depunerii jur5mSntului.

Fiind statutarS, se declar5 deschis5 sedinta ordinar5 a Consiliului Local Fr6ncesti.i
Conform aft. 138 alin. 15 din OUG nr. 57120t9 privind Codul administrativ, cu

modific5rile 9i complet5rile ulterioare, secretarul unitHtii dH citire procesului verbal al sedintei
ordinare din data de26 februarie 202L.

Sesupunelavotprocesulverbalgiseaprob5cuunanimitateaprezent5.
In continuare, se dE citire ordinii de zi , Domnul primar propune suplimentarea ordinii

de zi cu un proiect 9i precizeazd cb prin anunlul nr. 3013 din data de 24.03.202L, a f5cut
public5 intenlia de suplimentare a ordinii de zi, dupH cum urmeazH:
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.' il..r i,1- Proiect de hotir6re cu privire la modificarea gi completarea HCL nr. 58/2 din

16.1li.2020 , respectiv art 3 privind componenla Comisia de specialitate III - Comisia pentru

administralie publicH localS, juridic5, apHrarea ordinii publice 9i linigtii publice, a drepturilor
cet5fenilor, a Consiliului Local FrAncegtl

,Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi 9i ordinea de zi 9i se aprob5 cu 14 voturi
< pentru >>.

lDomnisoara secretar subliniazE ca iniliator al tuturor proiectelor de hot6r6re este
primarul.

i 1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi :

Depunerea jurdmintului de c6tre consilierul Andreic5 Constantin, aflat pe lista

suplebnlilor Partidului Nalional Liberal.

Domnigoara secretar , Dumitragcu Maria Lavinia dE citire incheierii civile nr. L228|2O2L
pronunlatd de Judec6toria Rm Vdlcea in dosarul nr. 2217 I 2881202L cu privire la validarea \/
mandiatului de consilier al domnului Andreic5 Constantin.

Pregedintele de gedinld la invitat pe domnul Andreicd Constantin , sd
depund, potrivit art, 777 alin, (7) 9i art 779 din O,U,G, nn 57/2O79, urmdtorul
jurdmdnt in limba romdndt

', "Ltr sd respect Constitulia gi legile ldrii gi sd fac, cu bund-credinfd, tot
' ceea ce std fn puterile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei
; Fr1ncegti. Aga sd fmiajute Dumnezeu!'i

I Consilierul a pus mdna st6ngH atAt pe Constitulie, c6t 9i pe Biblie, gi a dat citire
jur5m6ntului, dupH care a semnat jur5m6ntul de credin!5, imprimat pe un formular
special.

tln exemplar at jurdmdntutui se pdstreazd la dosarul de gedinfd, iar at
s-a inmfinat consilierului local, V

2, In continuare, este supus dezbaterii punctul doi de pe ordinea de zi : Proiect de
hotirire cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare LocalS a comunei Fr6ncegti, judelul
Vdlcea pentru perioada 2021 - 2027.

Pregedintele de gedint5 de cifire proiectului de hotHr6re 9i referatului de aprobare nr.
1757 din 23.02.2021 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare LocalS a comunei
Frdncegti, judelul V6lcea pentru perioada 202L - 2027.

rDe asemenea, sunt prezentate referatul viceprimarului localitSlii nr. L756123.02.20219i
raportul de specialitate nr. 20L21 26.02.202L .

Strategia de Dezvoltare LocalS a comunei FrAncegti, judelul Vdlcea pentru perioada

2021 - 2027.
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 necesitd dezbateri
suplimentare.

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

Se aprob5 Strategia de Dezvoltare Local5 a comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea pentru

3. Urmitorul punct pe ordinea de zi este: Proiect de hot5r6re cu privire la
aprobarea modului de organizare a ap5r5rii impotriva incendiilor in comuna Fr6ncegti, judelul
Vilcea;

Pregedintele de gedin!5 dH citire proiectului de hot6r6re, referatului de aprobare nr.

1835i 25.02.202L al primarului comunei Frdncegti cu privire la inilierea proiectului de

hot5r6re, referatul nr. 1761 din 23.Q2.2021 intocmit de Sef Serviciu SVSU, precum 9i

rapoftul de specialitate nr. 21701 03.03.2021.
De asemenea, este parcurs 9i regulamentul cu privire la modul de organizare a apEririi

impotriva incendiilor in comuna Fr6ncegti, judelul VAlcea. ;

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoarLele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificd cd au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rdre gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

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

aprobi ,,Modul de Organizare a Apdrdrii lmpotriva Incendiilor in comuna Francesti, judelul
Vdlcea".

Primarul comunei Fr6ncegti va emite dispozilia de numire a cadrului tehnic.
Cu ducere la ?ndeplinire a prezentei hotirAri se incredinteaz5 primarul prin Serviciul

SVSU din cadrul aparatului de specialitate.

4. Punctul patru pe ordinea de zj, Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea
aprobarea incheierii unui contract de prestSri servicii in vederea elaboi5rii 9i
tehnoredact5rii documentelor pe linie de securitate gi sSn5tate in munc5 necesare
personalul incadrat la Comuna Frdncegti, astfel cum este prev5zut la art. 5 lit gg) din
OUG nr. 57120L9 privind Codul administrativ.

Pregedintele de gedint5 dH citire proiectului de hot5r6re 9i referatului de aprobare nr.

2108 din 01.03.2021, cu privire la aprobarea incheierii unui contract de prest5ri servicii in
vederea elabor5rii 9i tehnoredact5rii documentelor pe linie de securitate 9i s5n5tate in muncS

necesare personalul incadrat la Comuna Fr6ncegti,
De asemenea, sunt prezentate referatul compaftimentului Resurse umane nr.

7760123.02.2021cu privire la inilierea proiectului de hotirAre 9i raportul de specialitate nr.

2t7Ll03.03.2021
Alte disculii nu sunt. l

Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific5 ci au
fost studiate materialele anexate proiectului de hotSr6re Si nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 15 voturi "pentru'.
Se aprobd incheierea unui contract de prest5ri servicii, cu o societate specializatS, in vederea
elabor5rii 9i tehnoredact5rii documentelor pe linie de securitate 9i s5n6tate in muncd
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necesare pregHtirii personalului Tncadrat la Comuna Frdncegti, astfel cum este prevHzut la art.
5 lit gg) Ain OUC nr.57l2OL9 privind Codul administrativ.

Procedura de atribuire a contractului de prestiri servicii este achizilia directS.
Se imputernicegte primarul comunei Fr6ncegti sH semneze pentru Comuna Fr6ncesti

contractuJ de prest6ri servicii.
Plata facturilor in baza contractului de prest5ri servicii se va realiza numai dup5

aprobarea Bugetului local al Comunei Fr6ncegti prin hot516re de c5tre Consiliul local
Fr6ncegti.

, 5.In continuare este supus dezbaterii punctul cinci pe ordinea de zi, Proiect de
hotdiAre cu privire la aderarea 9i participarea comunei Fr6ncegti, judelul VAlcea la
parteneriatul constituit de Asocialia Grupul de Acliune LocalE Microregiunea Horezu.

I Pregedintele de gedin!5 prezint5 proiectul de hot5r6re insolit de referatul de aprobare
nr. 2966 din 23.03.2021, cu privire la inilierea proiectului de hotHrAre

l

De asemenea, sunt prezentate referatul viceprimarului localit5lii nr. 2965/23.03.2021

9i rapoftul de specialitate nr. 30L0124.03.202L.

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific6 cH au

fost ;studiate materialele anexate proiectului de hot5rdre 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 aderarea 9i participarea Comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea la pafteneriatul
constituit de Asocialia Grupul de Acliune LocalH Microregiunea Horezu.

:Se mandateazH primarul comunei Fr6ncesti, domnul Paraschiv Daniel - Florin , sH

reprezinte Comuna Fr6ncegti Trt cadrul parteneriatului constituit de Asocialia Grupul de
Acliune Local5 Microregiunea Horezu 9i sH semneze documentele aferente.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotHr6ri se imputernicegte primarul comunei
Fr6ncegti.

6. Punctul gase pe ordinea de zi, Proiect de hotirSre cu privire la modificarea 9i
completarea HCL nr.5Bl2 din 16.11.2020, respectiv art 3 privind componenla Comisia de
specialitate III - Comisia pentru administralie publicH loca16, juridic5, apErarea ordinii
publice 9i linigtii publice, a drepturilor cet6lenilor, al Consiliului Local Fr6ncegti

Pregedintele de gedinlH d5 citire proiectului de hotSr6re, referatului de aprobare nr.
3012 din 24.03.202L, cu privire la inilierea proiectului de hotHrdre, precum gi raportul de
specialitate nr. 3tLL125.03.2021.

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 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 modiflcS 9i se completeaz5 HCL nr. 5812 din 16.11.2020 , respectiv art 3 privind

v



componen[a Comisia de specialitate III - Comisia pentru administralie public5 local5,
juridic5, apbrarea ordinii publice 9i linigtii publice, a drepturilor cet6lenilor, a Consiliului

LocalFr6nce9ti,format5din5consilieri,dup5cumurmeaz5:

- Boncea Alexandru - Alin, reprezentant PNL
- Eriloiu Ion - Emanoil, reprezentant PNL
- Nicolaescu Daniel, reprezentant PSD
- Ilinescu Grigore, reprezentant PSD
- AndreicS Constantin, reprezentant PNL

Diverse
Este prezentat5 contestatia in anulare formulat5 de domnul Negin5 Ion in dosarul nr.

30414612021 aflat pe rolul Curlii de Apel Pitegti, impotriva Consiliului Locla Frdncegti 9i al
primarului comunei Fr6ncegti. TotodatE, este prezentat6 9i intampinarea formulat5 de cStre
secretarul localitSlii cu mentionarea exceptiilor 9i a motivelor pentru respingerea contestatiei
in anulare.

Consilierii sunt de acord cu motivele precizate in continutul intdmpinarii 9i desemneaz5
presedintele de sedintb pentru semnarea acesteia tmpreunE cu seceretarul general.
Exemplarul care va r5m6ne la dosarul de gedin!5 va fi semnat pe verso de c5tre toti consilierii.

Secretarul general de citire circularei nr. 3269 din 03,03.2021 emis5 de Institutia
Prefectului - judelul V6lcea, degi o copie acesteia a fost depus6 in dosarul fiecSrei cornisii.

Este prezentatS sesizarea domnului Ciuraru Gheorghe prin care reclam5 faptul ci domnul
consilier local Ilinescu Grigore a ocupat abuziv un drum ce asigur5 accesul la proprietSlile de
peste raul Bistrita in satul M5n5ilegti, precum 9i procesul verbal de constatare a situatie din
teren din data de 26 maftie 202L.

Comisia a constatat cH acest5 cale de acces ocupat6 abuziv este ,,Drumul la Scrociob " 9i
se afl5 inregistrat in domeniul public 9i in inventarul domeniului public al comunei cuprins in
compaftimentul Contabilitate. :

De asemenea, a fost prezentatb 9i declaratia domnului B5beanu Dumitru mogtenitor al
defunctei Scrociob Eufrosina. In acest sens, se reline cH domnul consilier local ,Ilinescu
Grigore a cumpdrat un teren de la mostenitorii defunctei Scrociob Eufrosina, numai,in baza
unei chitante . $i cH acest teren se invecineazd cu ,,Drumul la Scrociob " ce se afld inregistrat
in domeniul public.

Domnul consilier local Ilinescu Grigore este nemultumit 9i in replic5 afirm5 cd secretarul
citeste declaratia domnului B5beanu printre rdnduri 9i intreab5 pe cine deseruegte acest drum.
TotodatS, precizeazb cE acest drum a fost trecut abuziv in inventarul domeniului public.

De asemenea, domnul consilier local Ilinescu Grigore afirm5 c5 aceasta situalie este o
manevr5 politic5 a primarului 9i p5r59e9te sala de gedinle.

In vederea solution5rii juste a aceste situatii, domnul primar invit5 consiliului local s5-9i
desemneze 2 dintre consilieri care si participe la deplasirile in teren ce vor urma.

Sunt desemnati domnul consilier local VlSdescu Ion 9i pe domnul consilier local Nicol5escu
Filimon.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREgEDINTE DE gEDINIA,

BALUICA ION CATALIN

SECRETAR GEN

JT. DUMITRASCU MARIA -
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