
PRIMĂRIA COMUNEI FRÎNCEŞTI 

JUDEŢUL VÂLCEA 

NR 3906/18.04.2022 

PROCES – VERBAL 

 Încheiat azi 18.04.2022, cu ocazia întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Comunei 
Frînceşti, Judeţul Vâlcea, ora 10.00. 

 Şedinţa a fost convocată de către domnul Paraschiv Daniel – Florin, primarul comunei 
Frânceşti, prin dispoziţia nr. 177 din 11.04.2022 cu următoarele proiecte pe ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţiei unor servicii de consultanţă şi 
intocmire documentaţie pentru obţinerea finanţării în cadrul proiectului “Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”, cu 
asigurarea cheltuielilor neeligibile de către Consiliul Local. 

 
2. Proiect de horărâre cu privire la aprobarea achiziţiei unor servicii de consultanţă şi 

întocmire documentaţie tehnică pentru implementarea obiectivul “Reabilitare moderată a 
clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor 
administrative – teritoriale” din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea. (Grădiniţa Genuneni, 
Grădiniţa Coşani II, Postul de Poliţie). 

 
3. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Hotărârii nr. 9 din 22.07.2016 privind 

stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanţi pentru 
autovehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ – teritoriale comuna 
Frânceşti. 

 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi 
investiţiei, “Modernizare drumuri de interes local în satul Mănăileşti, Drumul 
Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Câmpului, comuna Franceşti, judeţul 
Vâlcea" .  

 
5. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

Comunei Frânceşti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA 
Vâlcea”, în vederea exprimării votului cu privire la modificarea şi completarea, prin Act 
adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare nr. 1/2008, cu modificările ulterioare. 
 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 
Comunei Frânceşti, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea. 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 
U.A.T. Oraş Băbeni, U.A.T. Comuna Frânceşti şi U.A.T. Comuna Păuşeşti în vederea 
participării la Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" cu proiectul “Extindere 
reţele inteligente de distribuţie gaze naturale în Oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea şi înfiinţare 
sisteme inteligente de distribuţie gaze naturale în Comuna Frânceşti şi Comuna Păuşeşti, 
judeţul Vâlcea”. 

 



8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
Fundatia Progress Bistriţa şi Biblioteca Publica Locala Frânceşti pentru proiectul "GirlPower 
Network – Reţeaua fetelor puternice din rural 

 

Se constată că sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri, lipseşte domnul 
Perca Ion. 

De asemenea, au mai participat: domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei Frânceşti,  
doamna Avram Elena Anişoara, secretar general delegat în cadrul comunei Frânceşti şi doamna 
Popescu Maria Magdalena cetăţean al comunei Frânceşti. 

Fiind statutară, se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Frânceşti. 

Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, secretarul unităţii 
dă citire procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată din data de 23.03.2022. 

Se supune la vot procesul verbal şi se aprobă cu unanimitatea prezentă. 

In continuare preşedintele de şedinţă ales, domnul Eritoiu Ion Emanoil, dă citire ordinei de zi. 
Domnul primar, Paraschiv Daniel Florin propune retragerea de pe ordinea de zi a următoarelor 
proiecte: 

Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Hotărârii nr. 9 din 22.07.2016 privind stabilirea 
normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanţi pentru autovehiculele aflate în 
dotarea proprie a unităţii administrativ – teritoriale comuna Frânceşti, întrucât taxele de închiriere a 
autovehiculelor UAT-ului se vor actualiza prin proiectul de hotarare privind indexarea, majorarea şi 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2023; 

 
 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi 
investiţiei, “Modernizare drumuri de interes local în satul Mănăileşti, Drumul Morii, Drumul 
de la Crisina, Drumul Câmpului, comuna Franceşti, judeţul Vâlcea", deoarece nu a fost 
finalizată documentaţia de către proiectant. 

Domnul primar, Paraschiv Daniel Florin propune suplimentarea ordinii de zi, conform anunţului 
nr. 3886/18.04.2022 cu următorul proiect: 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alocării din Bugetul local a sumei de 1000 lei 
pentru finanţarea proiectului "Eco-bibliotech", încheiat între Fundaţia Comunitară Vâlcea şi Grupul de 
Iniţiativă Eco-bibliotech". 

 Se supune la vot ordinea de zi şi retragerea şi suplimentarea ordinii de zi şi se aprobă cu 14 
voturi "pentru". 

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea achiziţiei unor servicii de consultanţă şi intocmire documentaţie pentru 
obţinerea finanţării în cadrul proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde 
– puncte de reîncărcare vehicule electrice”, cu asigurarea cheltuielilor neeligibile de către 
Consiliul Local. 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare nr. 3454 din 
06.04.2022, prin care se propune aprobarea achiziţiei unor servicii de consultanţă şi intocmire 
documentaţie pentru obţinerea finanţării în cadrul proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”, cu asigurarea cheltuielilor neeligibile de 
către Consiliul Local şi referatul inspectorului cu delegare pe urbanism nr. 3414 din 06.04.2022. 



De asemenea, este prezentat raportul de specialitate nr. 3465 din 06.04.2022. 

Domnul consilier Budihoi Sorin Mihai, face următoarele mentiuni – să fie prinsă în dosarul de 
consultanţă clauza plăţii, plata să se facă la succes sau returnarea banilor de firma de consultanţă 
către primăria Frânceşti, iar la următoarea şedinţă, primăria să pună la dispoziţie documentaţia acestui 
contract de consultanţă. 

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil şi se specifică, că au fost 
studiate materialele anexate proiectului de hotărâre şi nu necesită dezbateri suplimentare. 

Se supune la vot punctul unu pe ordinea de zi şi se aprobă cu 14 voturi "pentru". 

Se aprobă achiziţia unor servicii de consultanţă şi intocmire documentaţie pentru obţinerea 
finanţării în cadrul proiectului “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de 
reîncărcare vehicule electrice”. 

2.În continuare, este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi: Proiect de horărâre 
cu privire la aprobarea achiziţiei unor servicii pentru întocmirea documentaţiei tehnice pentru 
implementarea obiectivul “Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile 
publice prestate la nivelul unităţilor administrative – teritoriale” din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea. 
(Grădiniţa Genuneni, Grădiniţa Coşani II, Postul de Poliţie). 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare nr. 3455 din 
06.04.2022, prin care se aprobarea achiziţiei unor servicii de consultanţă şi întocmirea documentaţiei 
tehnice pentru implementarea obiectivul “Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi 
serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrative – teritoriale” din comuna Frânceşti, judeţul 
Vâlcea. (Grădiniţa Genuneni, Grădiniţa Coşani II, Postul de Poliţie) şi referatul inspectorului cu 
delegare pe urbanism nr. 3414 din 06.04.2022. 

De asemenea, este prezentat raportul de specialitate nr. 3456 din 06.04.2022. 

Domnul consilier Budihoi Sorin Mihai, face următoarele mentiuni – să fie prinsă în dosarul de 
consultanţă clauza plăţii, plata să se facă la succes sau returnarea banilor de firma de consultanţă 
către primăria Frânceşti, iar la următoarea şedinţă, primăria să pună la dispoziţia Consiliului Local 
documentaţia acestui contract de consultanţă. 

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil şi se specifică, că au fost 
studiate materialele anexate proiectului de hotărâre şi nu necesită dezbateri suplimentare. 

Se supune la vot punctul doi pe ordinea de zi şi se aprobă cu 14 voturi "pentru". 

Se aprobarea achiziţiei unor servicii pentru întocmirea documentaţiei tehnice pentru 
implementarea obiectivul “Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile 
publice prestate la nivelul unităţilor administrative – teritoriale” din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea. 
(Grădiniţa Genuneni, Grădiniţa Coşani II, Postul de Poliţie). 

3.Următorul punct pe ordinea de zi este: Proiect de horărâre cu privire acordarea unui 
mandat special reprezentantului Comunei Frânceşti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “APA Vâlcea”, în vederea exprimării votului cu privire la modificarea şi completarea, 
prin Act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare nr. 1/2008, cu modificările ulterioare. 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare nr. 3565 din 
08.04.2022, prin care se aproba acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Frânceşti, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”, în vederea exprimării 
votului cu privire la modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a 



gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 1/2008, cu modificările ulterioare  şi 
referatul viceprimarului localităţii nr. 3564 din 08.04.2022. 

De asemenea, este prezentat raportul de specialitate nr. 3603 din 08.04.2022. 

Alte discuţii nu sunt. 

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil şi se specifică, că au fost 
studiate materialele anexate proiectului de hotărâre şi nu necesită dezbateri suplimentare. 

Se supune la vot punctul trei pe ordinea de zi şi se aprobă cu 14 voturi "pentru". 

Se aprobăacordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Frânceşti, în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”, în vederea exprimării votului cu 
privire la modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 1/2008, cu modificările ulterioare. 

4.Punctul patru pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat 
special reprezentantului Comunei Frânceşti, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea. 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare nr. 3535 din 
07.04.2022, prin care se aproba acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Frânceşti, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”, în vederea exprimării 
votului cu privire la modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 1/2008, cu modificările ulterioare  şi 
referatul viceprimarului localităţii nr. 3534 din 07.04.2022. 

De asemenea, este prezentat raportul de specialitate nr. 3538 din 07.04.2022. 

Alte discuţii nu sunt. 

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil şi se specifică, că au fost 
studiate materialele anexate proiectului de hotărâre şi nu necesită dezbateri suplimentare. 

Se supune la vot punctul patru pe ordinea de zi şi se aprobă cu 14 voturi "pentru". 

Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Frânceşti, în vederea 
exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea.. 

5. În continuare este supus dezbaterii punctul cinci pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu 
privire la aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între U.A.T. Oraş Băbeni, U.A.T. Comuna 
Frânceşti şi U.A.T. Comuna Păuşeşti în vederea participării la Programul naţional de investiţii "Anghel 
Saligny" cu proiectul “Extindere reţele inteligente de distribuţie gaze naturale în Oraşul Băbeni, judeţul 
Vâlcea şi înfiinţare sisteme inteligente de distribuţie gaze naturale în Comuna Frânceşti şi Comuna 
Păuşeşti, judeţul Vâlcea”. 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare nr. 3289 din 
04.04.2022, prin care se aproba încheierea unui Acord de parteneriat între U.A.T. Oraş Băbeni, U.A.T. 
Comuna Frânceşti şi U.A.T. Comuna Păuşeşti în vederea participării la Programul naţional de investiţii 
"Anghel Saligny" cu proiectul “Extindere reţele inteligente de distribuţie gaze naturale în Oraşul 
Băbeni, judeţul Vâlcea şi înfiinţare sisteme inteligente de distribuţie gaze naturale în Comuna Frânceşti 
şi Comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea” şi notei de fundamentare a viceprimarului localităţii nr. 3288 din 
04.04.2022. 

De asemenea, este prezentat raportul de specialitate nr. 3339 din 05.02.2022. 

Alte discuţii nu sunt. 

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil şi se specifică, că au fost 
studiate materialele anexate proiectului de hotărâre şi nu necesită dezbateri suplimentare. 

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



Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între U.A.T. Oraş Băbeni, U.A.T. Comuna 
Frânceşti şi U.A.T. Comuna Păuşeşti în vederea participării la Programul naţional de investiţii "Anghel 
Saligny" cu proiectul “Extindere reţele inteligente de distribuţie gaze naturale în Oraşul Băbeni, judeţul 
Vâlcea şi înfiinţare sisteme inteligente de distribuţie gaze naturale în Comuna Frânceşti şi Comuna 
Păuşeşti, judeţul Vâlcea”. 

6.Punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului de 
parteneriat încheiat între Fundatia Progress Bistriţa şi Biblioteca Publica Locala Frânceşti 
pentru proiectul "GirlPower Network – Reţeaua fetelor puternice din rural. 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare nr. 3655 din 
11.04.2022, prin care se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Fundatia Progress Bistriţa şi 
Biblioteca Publica Locala Frânceşti şi referatul bibliotecarului localităţii nr. 3653 din 11.04.2022. 

De asemenea, este prezentat raportul de specialitate nr. 3656 din 11.04.2022. 

Alte discuţii nu sunt. 

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil şi se specifică, că au fost 
studiate materialele anexate proiectului de hotărâre şi nu necesită dezbateri suplimentare. 

Se supune la vot punctul sase pe ordinea de zi şi se aprobă cu 14 voturi "pentru". 

Se aprobă încheierea acordului de parteneriat încheiat între Fundatia Progress Bistriţa şi 
Biblioteca Publica Locala Frânceşti. 

7.În continuare este supus dezbaterii punctul şase de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre 
cu privire la aprobarea alocării din Bugetul local a sumei de 1000 lei pentru finanţarea proiectului 
"Eco-bibliotech", încheiat între Fundaţia Comunitară Vâlcea şi Grupul de Iniţiativă Eco-bibliotech". 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare nr. 3655 din 
11.04.2022, prin care se aprobă alocarea din Bugetul local a sumei de 1000 lei pentru finanţarea 
proiectului "Eco-bibliotech", încheiat între Fundaţia Comunitară Vâlcea şi Grupul de Iniţiativă Eco-
bibliotech" şi referatul bibliotecarului localităţii nr. 3653 din 11.04.2022. 

De asemenea, este prezentat raportul de specialitate nr. 3565 din 11.04.2022. 

Alte discuţii nu sunt. 

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil şi se specifică, că au fost 
studiate materialele anexate proiectului de hotărâre şi nu necesită dezbateri suplimentare. 

Se supune la vot punctul sapte pe ordinea de zi şi se aprobă cu 14 voturi "pentru". 

Se aprobă aprobă alocarea din Bugetul local a sumei de 1000 lei pentru finanţarea proiectului 
"Eco-bibliotech", încheiat între Fundaţia Comunitară Vâlcea şi Grupul de Iniţiativă Eco-bibliotech". 

 
Nemaifiind discuţii la ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru 

participare domnilor consilieri, declarând şedinţa de consiliu închisă. 

FRÎNCEŞTI 18 aprilie 2022 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ERIŢOIU Ion - Emanoil CONTRASEMEAZĂ,                                                         
SECRETAR GENERAL DELEGAT, 

                                                      AVRAM Elena - Anişoara 


