
 
 

PRIMARIA COMUNEI  FRÂNCESTI 

      JUDETUL VÂLCEA 

Nr.  6343 din  30.06.2022 

 

 

 

                                             P R O C E S   -    V E R B A L  

 

       Incheiat   azi  30 iunie 2022, cu ocazia întrunirii în  sedință  ordinară  a 

Consiliului local al comunei  Frâncesti, judetul Vâlcea. 

               În temeiul În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (3) lit. 

“a” , alin (4) si ale alin (5)  ,  cu privire la procedura de convocare a sedintelor  

consiliului local, Consiliul local al comunei Frâncesti este convocat  in sedinta 

ordinara  in data 30.06.2022, la sediul Primariei  Frâncesti, ora 12,00. 

       La sedinta de consiliu participă un numar de 14 consilieri din totalul de 15 in 

functie.Dintre cei 14 consilieri  au participat cu intârziere domnii Băluică Cătălin si 

Budihoi Contantin. Materialele de sedinta au fost insusite de catre toti domnii 

consilieri  si avizate prin avizele prezentate anexa la materialele de sedinta de pe 

ordinea de zi. 

       Sedința este deschisa de către domnul presedinte de sedinta, domnul consilier 

Andreica Constantin, care prezinta ordinea de zi, ce  cuprinde: 

       1.Aprobarea ordinei de zi a sedintei din data de 30 iunie 2022; 

      2.Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta  extraordinara din data 14  

iunie  2022; 

      3. Proiect de hotarare privitor la aprobarea executiei bugetare  a bugetului local 

si bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii  la data de 

31.03.2022. 

      4. Aprobarea Studiului  de Fezabilitate, a Proiectului tehnic si a indicatorilor 

tehnico-econimici la investitia ,, Extindere retea de alimentare cu apă in comuna 

Frâncesti, judetul Valcea,, 

      5. Proiect de hotarare privitor la aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici   şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Frâncesti şi din serviciile publice din  subordinea Consiliului local 

Frâncesti, incepând  cu  data de 01.07.2022. 

     6. Proiect de hotarare privind  eliberarea amplasamentului  prin  amenajarea 

unui taluz in vederea  realizarii  investitiei ,, Construire Complex Sportiv  in sat 

Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,,  prin indepartarea  unui volum de 

pamant de circa 5000 m.c. 

  După prezentare, o supune spre aprobare, fiind aprobată   cu unanimitate de voturi 

de catre domnii consilieri prezenti. 



      Se  da citire  procesului verbal intocmit in sedinta extraordinară din data de 

14.06.2022,  nefiind comentarii din partea domnilor consilieri  asupra continutului, 

se supune la vot, fiind votat in unanimitate. 

      Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea 

executiei bugetare a bugetului local si bugetul institutiilor finantate integral sau 

partial din venituri proprii  la data de 31.03.2022. 

      Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de  : 

  -Raportul de aprobare  intocmit de  primarul Comunei Frâncesti, privind aprobarea 

executiei bugetului local  si bugetul institutiilor finantate integral sau partial din 

venituri proprii la 31.03.2022, inregistrat  sub numarul  3568/ 03.06.2022 ; 

  -Raportul de specialitate privind executia bugetului local si bugetului institutiilor 

finantate integral sau partial din venituri proprii la 31.12.2021, inregistrat sub nr.  

4888/ 20.05. 2022; 

 -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  6337/30.06.2022; 

  - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  

6337/30.06.2022 ; 

   - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  

6337/30.06 .2022;  

-raportul de avizare a legalitatii proiectului  de hotarare inregistrat sub numarul  

6334  30.06. 2022, intocmit de secretarul general al  comunei  Frâncesti; 

       După prezentare domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul 

de hotarare, proiect ce este aprobat cu 14 voturi ,, pentru,,. 

       In continuare,  se prezinta Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului  de 

Fezabilitate, a Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-econimici la investitia ,, 

Extindere retea de alimentare cu apă in comuna Frâncesti, judetul Valcea,,    

      Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de : 

 -Referatul de aprobare  inregistrat sub numarul  5323 din  31.05 .2022, întocmit de 

către domnul Paraschiv Daniel Florin-primarul comunei Frâncesti  privind 

necesitatea aprobarii  Studiului de Fezabilitate, Proiectului tehnic  si a indicatorilor 

tehnico - economici  ai  investiției“ Extindere retea  alimentare cu apa in Comuna 

Frâncesti, Judetul Vâlcea; 

  - raportul  nr. 5322 din   31.05. 2022, intocmit de catre Compartimentul din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Frâncesti, privind aprobarea  

Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico - economici  ai  

investiției “ Extindere retea alimentare cu apa in Comuna Frâncesti, Judetul 

Vâlcea“; 

       -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  6338/  30.06.2022; 



      -Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  6338/ 

30.06.2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 6338/ 

30.06.2022; 

     - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul  6334/30.06. 2022; 

     Se supune spre aprobare proiectul de hotarare, fiind aprobat cu un numar de 14 

voturi ,, pentru,,. 

      Se prezinta de catre domnul Andreica Constantin,  proiectul de hotarare privitor 

la aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici   şi personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frâncesti şi din 

serviciile publice din  subordinea Consiliului local Frâncesti, incepând  cu  data de 

01.07.2022. 

      Se constata că proiectul de hotarare este instotit: 

      -Raportul de aprobare a Primarului comunei Frâncesti, înregistrată sub nr. 5221/ 

27.05. 2022; 

      -Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat sub nr. 5220/ 

27.05.2022, prin care se propune aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Frâncesti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local 

Frâncesti, 

    -Nota de fundamentare inregistrata sub numarul 5408 din 03.06.2022,  intocmita 

de catre Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Frâncesti, cu privire la  

existenta sursei de finantare privind plata drepturilor salariale; 

    -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  6339/30.06.2022; 

     - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  

6339/30.06.2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 6339 din 

30.06.2022;  

      -raportul de avizare a legalitatii proiectului  de hotarare inregistrat sub numarul  

6334/30.06.2022, intocmit de secretarul general al  comunei  Frâncesti; 

 

 



- Procesul Verbal nr. 5409 din 03.06.2022, întocmit cu ocazia consultării 

reprezentanţilor salariaţilor cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  

Frâncesti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Frâncesti ; 

        Se supune spre aprobare proiectul de hotarare, fiind aprobat cu  un numar de 

13 voturi ,, pentru,,. și un vot impotriva exprimat de catre domnul consilier Ilinescu 

Grigore, motivand ca nu toti functionarii inscrisi in procesul verbal si-au  asumat 

prin semnatura propunerile de salarizare. 

         In continuare se da citire Proiectului  de hotarare privind  eliberarea 

amplasamentului  prin  amenajarea unui taluz in vederea  realizarii  investitiei ,, 

Construire Complex Sportiv  in sat Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,,  

prin indepartarea  unui volum de pamant de circa 5000 m.c. 

       Se constată ca proiectul de hotarare este insotit de : 

- Referatul de aprobare  inregistrat sub numarul  6036 din  22.06 .2022, 

întocmit de către domnul Paraschiv Daniel Florin-primarul comunei Frâncesti  
privind necesitatea aprobarii proiectului  privind  eliberarea amplasamentului  prin  

amenajarea unui taluz in vederea  realizarii  investitiei ,, Construire Complex 

Sportiv  in sat Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,,  prin indepartarea  unui 

volum de pamant de circa 5000 m.c.; 

  - raportul  nr. 6035 din   22.06. 2022, intocmit de catre Compartimentul din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Frâncesti, privind  eliberarea 

amplasamentului  prin  amenajarea unui taluz in vederea  realizarii  investitiei ,, 

Construire Complex Sportiv  in sat Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,,  

prin indepartarea  unui volum de pamant de circa 5000 m.c. ; 

       -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  6340 30.06./2022; 

      -Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul 6340/ 

30.06. 2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 6340/ 

30.06.2022;  

      - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul 6334 /30.06. 2022; 

  -Adresa  nr. 1661 din 15.06.2022,formulată de catre SC Grup Primacons SRL, cu 

sediul in Slatina catre Compania natională de Investitii, prin care solicita eliberarea 

viitorului amplasament  al lucrarii, care in prezent este grevat de existent unui 

volum de pamant extimat la 4-5000 mc. 

 - Adresa nr.  33095 din 22.06. 2022  transmisa de catre  Compania Națională  

de Investitii, prin care se solicita de urgenta  eliberarea amplasamentului in vederea 

demararii lucrarii la obiectivul de investitii,, Construire Complex  sportiv in  sat 

Frâncesti, comuna Francesti 

    Domnul primar precizeaza ca proiectele depuse pe C.N.I. sunt mai complexe, fapt 

pentru care s-au intocmit si prezentele adrese, unde terenul pe care se va executa 



Complexul sportiv din satul Frâncesti,  trebuie eliberat de surplusul de pamant 

existent, amplasamentul trebuie predate liber de sarcini. 

      Domnul consilier Budihoi Sorin, propune reluarea  urgenta a lucrarilor de 

asfaltare si turnare rigole, extindere retea electrica in satul Mosteni, strada Valea 

Rece. Sursa de finantare poate fi din bugetul local sau din alte surse identificate. 

Totodată solicita intocmirea unei documentatii pentru construirea unui Camin 

cultural in Poiana Bâlciului din satul Surupatele. 

      Domnul consilier Ilinescu Grigore, aduce la cunostiinta ca in urma realizarii 

rigolelor in Mosteni, satul Mănăilesti, apa rezultată din ploi se opreste in calea 

ferată. Trebuie dirijata catre paraul Bistrita. 

     Domnul primar Paraschiv precizeaza ca odata cu executarea lucrarilor de 

asfaltare la strada Garii, apa va fi dirijata. 

    Totodată, domnul consilier Ilinescu precizeaza ca in saptamana dinainte de 

sedinta de consiliu, gunoiul nu a fost ridicat de catre firma de salubrizare. 

      In urma discutiilor purtate cu reprezentantii firmei de salubrizare, gunoiul 

urmeaza a se ridica saptamanal. 

    Domnul consilier Budihoi Sorin doreste sa stie in ce stadiu se află proiectul de la 

scoala Dezrobiti? 

  Domnul primar arata ca pentru scoala Dezrobiti, inca se mai asteapta doua avize 

necesare depunerii documentatiei, deocamdata lipsesc avizele de la ISU si Cultura, 

celelalte au fost obtinute. Dupa obtinerea tuturor avizelor documentatia urmeaza a 

se inainta la C.N.I. 

    Domnul consilier Ilinescu Grigore, solicita informatii cu privire la caminul  

Genuneni, din satul Mănăilesti. 

    Domnul primar precizeaza ca pentru a se desfasura activitati in incinta localului 

trebuie aviz de functionare. Au fost depuse documentele necesare, se asteapta 

obtinerea avizului. 

    Tot domnul  consilier Ilinescu doreste sa stie despre scaunele ce au existat in 

caminul Genuneni. 

    Domnul primar Paraschiv    aduce la cunostiinta ca dumnealui  dupa investirea in 

functia de primar a constatat ca pentru Caminul Genuneni nu exista un gestionar 

desemnat, pentru a solicita date despre inventarul caminului. 

    Domnul consilier Nicolaescu precizeaza ca pe mandatul dumnealui de primar, 

domnul Bărbulescu Mihai  era cel desemnat ca gestionar. Dumnealui precizeaza ca 

in inventarul caminului erau cuprinse mese lungi si scaune cu spatar. Totodata  

existau doua statii de sonorizare. 

     Domnul primar Paraschiv Daniel  intreaba pe domnul consilier Nicolaescu daca , 

in urma furtului ce a avut loc la caminul Genuneni au fost recuperate obiectele 

furate. 

      Domnul Nicolaescu precizeaza, ca nu stie cum s-a solutionat acel dosar de furt, 

dar, isi aduce aminte ca la acel camin exista un sistem de incalzire. 

     Domnul consilier Ilinescu  doreste sa stie cine are cheia de la caminul Genuneni, 

deoarece sunt zile cand este poarta deschisa. 



     Domnul primar precizeaza ca, caminul  Genuneni, nu este  dat in primire, 

deoarece inca nu are autorizatie de functionare, pentru a se intra in incinta sa. De 

cosit iarba in curtea caminului o caseste un vecin. 

    Domnul consilier Budihoi Sorin propune ca gestionar pentru caminul Genuneni 

pe domnul Ilinescu Grigore.. 

   Domnul primar precizeaza ca  dupa finalizarea procedurilor, va fi desemnată o 

persoana pentru camine, pentru sala de sport.  

    Nemaifiind discutii, domnul  presedinte de sedinta declara sedinta de consiliu 

local inchisa, multumind domnilor consilieri pentru participare. 

 

 

                                                                                        30.06. 2022 

                                                                                      

 

 

                          Presedinte de sedinta,                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                         Secretar general uat, 

                            Andreica Constantin                              Lazar Elena Gabriela 

 

 

  

 

 
 


