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PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 03 decembrie 2021cu ocazia gedintei extraordinare a Consiliului Local
FrSncesti, ora 15,00.

Sedin[a a fost convocatS de c5tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 308 din 26.LL.202L cu urmStorul proiect de ordine de zi :

1, Depunerea jurdm6ntului de c5tre consilierul Budihoi Constantin, aflat pe lista
supleantilor Partidului Social Democrat ;

2. Proiect de hotdrAre cu privire la desemnarea de c5tre Consiliului Local Fr6ncesti

a cel putin doi consilier locali care sd semneze hot5rSrile adoptate in caz de refuz al

presedintelui de sedinld.

Sedinta se desfSgoarS in cadrul prim5riei comunei Fr6ncesti.
La deschiderea sedin[ei au fost prezenti ].2 consilieri din totalul de 14 consilieri in

functie. Lipsesc domnul consilier local/ Cioboatd Dumitru Flavius motivat de mandatul
acordat prin HCL nr.70 dln 29 octombrie 202lsi domnul consilier local Ilinescu Grigore.

De asemenea, a mai participat : domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in
cadrul comunei FrSncesti, precum 9i domnul Paraschiv Daniel Florin - primarul comunei
Fr6ncesti, judetul V6lcea.

Fiind statutarS, se declarb deschisS sedinta extraordinarE a Consiliului Local FrAncesti.
Conform aft. 138 alin, 15 din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, secretarul

unit5til dE citire procesului verbal al sedintei ordinare din data de 15 noiembrie 2021.
Se supune la vot procesul verbal gi se aprobl cu unanimitatea prezenta.

Prin anuntul nr 12361 din 02.L2.2021, domnul primar propune Consiliului Local

Fr6ncesti suplimentarea ordinii de zi cu urmEtorul proiect :

l.Proiect de hot6r6re cu privire la alegerea presedintelui de sedin!5 al Consiliului

Local al comunei Fr6ncesti pentru gedinla extraordinarS din data de 03 decembrie 202t.

In continuare, se d5 citire ordinii de zi .

Se supune la vot ordinea de zi si suplimentarea ordinii de zi si se aprobd cu 12 voturi
< pentru >.

Domnisoara secretar subliniazS ca initiator al tuturor proiectelor de hot5r6re este
primarul.

J-. Este supus dezbaterilMordinea de z.i : Proiect de hotdr6re cu
privire la ,,alegerea presedintelui de gedin!5 al Consiliului Local al comunei FrSncesti pentru

sedinta extraordinar5 din data de 03 decembrie 202L" .

Presedintele de sedintS dE citire proiectului de hot5rAre, referatului de aprobare nr,

12360 din 02.12.2021", cu privire la ,,alegerea presedintelui de gedin!5 al Consiliului Local al

comunei FrAncegti pentru sedinta extraordinard din data de 03 decembrie 202L ",
referatului nr. 12359 din 02.t2.2021", intocmit de secretarul general al localitSlii , precum 9i

raportul de specialitate nr. 124IBl 03.I2.202t.



Domnul primar precizeazb cE presedinte de sedinte ales pentru un mandat de 3 luni
domnul consilier local / viceprimar Cioboat5 Dumitru Flavius a fost desemnat reprezentant
al Consiliului Local Fr6ncesti in cadul comisiei de comisiei de concurs pentru ocuparea
functiilor vacante de director si director adjunct la Scoala GimnazialS, comuna Fr6ncesti.
Consursul se desf5soar5 in data de 03 decembrie ZOz1

Domnul consilier local Eritoiu Emanuel il propune pe domnul consilier local NicolSescu
Filimon pentru conducerea lucrdrilor sedintei de azi.

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

fost studiate materialele anexate proiectului de hotS16re gi nu 
- 
ne."rit5 dezbateri

suplimentare.
Alte discutii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi si se aprobS cu L2 voturi "pentru" . Se

numegte in functia de pregedinte de gedin!5 pentru conducerea gedinlei extraordinare a
Consiliului Local Fr6ncesti din data de 03 decembrie 2021, d-nul consilier local Nicol5escu
Filimon,

La inchiderea sedintei , mandatul inceteaz5 de drept.

2. In continuare. este supus dezbaterii punctul doi de p_e_grdjn_e3_dC_Zl :

Depunerea jurdmAntului de cdtre consilierul local Budihoi Constantin, aflat pe llsta
supleantilor ParLidului Social Democrat,

Domnisoara secretar , Dumitrascu Maria Lavinia dE citire ?ncheierii civile nr. 1O34IZOZL
pronuntat5 de Judec5toria Rm V6lcea in dosarul nr. 11557 lzBBlZOZt cu privire la validarea
mandatului de consilier al domnului Budihoi Constantin.

Pregedintele de sedintd la invitat pe domnul Budihoi Constantin, sd depund,
potrivit art. 777 alin. (7) 9i art. t19 din o.u.G. nr. sz/2079, urmdtorul jurdm1nt
in limba rom6nd:

"lur sd respect Constitulia gi legile ldrii gi sd faq cu bund-credinSd, tot
ceea ce std in puterile gi priceperea mea pentru bine/e /ocuitorilor comunei
Frdncesti. Aga sd imi ajute Dtmnezeu!",

Consilierul a pus m6na stSngd at6t pe Constitufie, c5t gi pe Biblie, gi a dat citire
jurimAntului, dup5 care a semnat jur5m6ntul de credin!5, imprimat pe un formular
special.

Un exemplar al jurdmdntului se pdstreazd la dosarul de sedintd, iar al
doilea s-a inmdnat consilierului local,

3. Este supus dezbaterii punctul trei de pe ordinea de zi : Proiect de hotirdre cu
privire la ,,desemnarea de cStre Consiliului Local Fr6ncesti a cel putin doi consilier locali care
sE semneze hot5rArile adoptate in caz de refuz al presedintelui de sedinl5 ,, .

Presedintele de sedint5 dE citire proiectului de hot5rSre, referatului de aprobare al
Primarului comunei Frdncesti inregistrat sub nr. LZZ}S din 25.Il.ZO2l cu privire la
desemnarea de c5tre Consiliului Local Fr6ncegti a cel putin doi consilier locali care sE
semneze hotS16rile adoptate in caz de refuz al presedintelui de sedintS, referatului
secretarului general nr. t2294 din 25.11.202L, precum si raportului de specialitate nr.
t23221 26.11.202L.



Domnul consilier local Budihoi Sorin Mihai il propune pe domnul consilier Nicolaescu
Daniel -titular.

Domnul consilier local Boncea Alexandru Alin il propune pe domnul consilier local Muja
Leonid Nicolae - titular.

Domnul consilier local BEluicS Ion CbtEIin il propune pe domnul consilier local Scurtu
Gheorghe - titular.

Alte prouneri nu sunt.

Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se speciflcd ca au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesitd dezbateri
suplimentare.

Alte discutii nu sunt.
Se supune la vot punctul trel de pe ordinea de zi gi propunerile fdcute, dupS cum

urmeazS:

1. Propunerea domnului consilier local Budihoi Sorin Mihai privind pe domnul consilier
Nicolaescu Daniel se aprobS cu 13 voturi "pentru" - rezervS pentru situatia in care

unul dintre consilierii locali desemnati nu se poate prezenta din motive obiective

2. Propunerea domnului consilier local Boncea Alexandru AIin privind pe domnul consilier
local Muja Leonid Nicolae se aprobd cu 13 voturi "pentru titular".

3. Propunerea domnului consilier local Bbluic5 Ion CSIElin privind pe domnul consilier
local Scurtu Gheorghe se aprob5 cu 13 voturi "pentru titular" .

Proiectul de hot5rSre se aprobd cu 13 voturi, Se desemneazd consilierii locali Muja

Leonid Nicolae 9i Scurtu Gheorqhe sE semneze hot5rSrile adoptate de Consiliul Local

FrAncesti in caz de refuz / neprezentare al presedintelui de sedintS;

Se desemneaz5 consilierul local Nicolaescu Daniel - rezerv5 pentru situatia in care unul
dintre consilierii locali nominalizati la art. 1 nu se poate prezenta din motive obiective;

Consilierii desemnati la alin 1 si 2 vor semna hot5r6rile adoptate de Consiliul Local

FrAncesti, precum si procesul verbal de sedint5 dupE notificarea prealabilS a presedintelui de
sedintS;

Notificarea va cuprinde termenul ( data si ora ) pentru semnarea actelor, precizarea

actelor nesemnate si poate fi comunicatS presedintelui de sedint5 in cauz5 prin una din
urmdtoarele modalitSti email, post5, postare pe grupul Consiliul Local Fr6ncesti constituit pe

WhatsApp sau sub semndturS de primire.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SECRETAR GENERA




