
PRIMĂRIA COMUNEI FRÎNCEŞTI 

JUDEŢUL VÂLCEA 

NR 3999/21.04.2022 

PROCES – VERBAL 

 Încheiat azi 21.04.2022, cu ocazia întrunirii în şedinţă extraordinară de îndată 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. 178 din 20.04.2022 cu următoarele proiecte pe ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanţare, a devizului 
general estimativ şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, 
județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în 
Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea” în vederea participării la 
Programul național de investiții ”Anghel Saligny”. 
 

Se constată că sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri, lipsesc domnii 
Ilinescu Grigore şi Boncea Alexandru-Alin. 

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

Fiind statutară, se declară deschisă şedinţa extraordinară de îndată 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 ordinare din data de 18.04.2022. 

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.  

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanţare, a devizului general 
estimativ şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Extindere rețele 
inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme 
inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul 
Vâlcea” în vederea participării la Programul național de investiții ”Anghel Saligny”. 
 Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 13 voturi "pentru". 

1.Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre aprobarea 
cererii de finanţare, a devizului general estimativ şi a indicatorilor tehnico‐economici pentru 

obiectivul  de  investiţii  “Extindere  rețele  inteligente  de  distribuție  gaze  naturale  în  Orașul 

Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna 

Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea” în vederea participării la Programul național de 

investiții  ”Anghel Saligny”. Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, referatului de 
aprobare nr. 3969 din 20.04.2022 şi referatului viceprimarului nr.3968 din 20.04.2022. 

De asemenea, este prezentat raportul de specialitate nr. 3970 din 20.04.2022. 



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 pe ordinea de zi şi se aprobă cu 13 voturi "pentru". 

Se aprobă cererea  de  finanţare,  devizul  general  estimativ  şi  indicatorii  tehnico‐

economici  pentru  obiectivul  de  investiţii  “Extindere  rețele  inteligente  de  distribuție  gaze 

naturale în Orașul Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze 

naturale  în Comuna Frâncești și Comuna Păușești,  județul Vâlcea”  în vederea participării  la 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”. 

Alte discuţii nu sunt. 

Nemaifiind discuţii la ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru 
participare domnilor consilieri, declarând şedinţa de consiliu închisă. 

FRÎNCEŞTI 21 aprilie 2022 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ERIŢOIU Ion - Emanoil                    CONTRASEMEAZĂ,                                           
SECRETAR GENERAL DELEGAT, 

                                                                             AVRAM Elena - Anişoara 

 


