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PROCES .VERBAL

Incheiat ast5zi 10 februarie 2022 cu ocazia gedintei extraordinare de indatH a
Consiliului Local Fr6ncegti, ora t2,00,

Sedinta a fost convocat5 de c5tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozilia nr. 113 din 09.02.2022 cu urm5torul proiect de ordine de zi :

1. Proiect de hotir6re cu privire la alegerea pregedintelui de gedinlH al Consiliului

Local al comunei Fr6ncegti pe o perioadH de 3 luni;

2 - Proiect de hotdrfire cu privire la aprobarea Bugetului Local inilial al comunei

Fr6ncegti, judeful V6lcea pentru anul2022.

Sedinta se desfSgoar6 in cadrul prim6riei comunei Fr6ncesti.
La deschiderea sedinlei au fost prezenti 15 consilieri din totalul de 15 consilieri locali in

functie.
De asemenea, au mai participat : domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei

Fr6ncesti, domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei Fr6ncesti.
Fiind statutar5, se declarH deschis5 sedinla ordinar5 a Consiliului Local Frdncesti.
Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr.57120t9 privind Codul administrativ, secretarul

unitHtii dH citire procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28 ianuarie 2022.
Se supune la vot procesul verbal gi se aprobH cu 14 voturi ,,pentru". Domnul consilier

local Ilinescu Grigore se abline motiv6nd cH la sedinla ordinarH a Consiliului local din data de

28 ianuarie a.c. <(s-a ablinut < la supunerea la vot a proiectului de hot5rdre cu privire la

,desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Fr6ncegti, judelul

Vilcea, care vor face parte din Comisia de evaluare a perfomanlelor profesionale individuale

ale secretarului general al comunei Fr6ncegti, judelul VAlcea" . $i consemnarea in procesul

verbal al sedinlei ordinare din data de 28 ianuarie a.c. , a acestui proiect ca fiind votat cu 15

voturi ,, pentru", este contrar opliunii d6nsului.

Secretarul general precizeazd cE domnul consilier local Ilinescu Grigore nu a precizat

nimic in acest sens in cadrul gedinlei din 28 ianuarie a.c., iar consilierii Vl5descu Ion , Biluici
Ion CHtHlin, Scuftu Gheorghe 9i alli consilieri locali, presedintele de sedin!5 din luna ianuarie ,
domnul viceprimar Cioboat5 Dumitru Flavius 9i domnul primar , Paraschiv Daniel Florin tl
contrazic spundnd ci a votat,, pentru" acest proiect de hot5rdre.

Domnul consilier local Ilinescu Grigore, precizeazi ci presedintele de sedin!5 din data

de 28 ianuarie , domnul viceprimar Cioboati Dumitru Flavius nu a intrebat la procedura de
vot a acestui proiect dacd sunt gi ablineri.

tn replicS, domnul viceprimar Cioboat6 Dumitru Flavius menlioneaz5 cH toti consilierii
si-au exprimat opliunea ,, pentru" inclusiv domnul Ilinescu Grigore, iar acest aspect nu a mai

impus si aplicare intreb5rilor subsecvente ,, impotrivS " si ,, abfineri".



In continuare, se dH citire ordinii de zi .

Se supune la vot ordinea de zi gi se aprob5 cu unanimitatea prezentS.

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotdrSre cu
privire la ,,alegerea pregedintelui de gedinlt al Consiliului Local al comunei Frdncegti pe o
perioad5 de 3 luni";

Pregedintele de gedinlH dH citire proiectului de hotHrdre, referatul de aprobare nr.
361 din L3.0L.2022, cu privire la ,,alegerea pregedintelui de gedinlH al Consiliului Local al

comunei FrAncegti pe o perioad5 de 3 luni i referatul nr. 360 din 13.01.2022, intocmit de
secretarul general al localitSlii cu privire la Alegerea presedintelui de sedint5 al Consiliului
Local, precum 9i raportului de specialitate nr. 3641 t3.01.2022,

Domnul consilier/viceprimar Cioboat6 Dumitru Flavius il propune pe domnul Eriloiu
Ion Emanoil pentru funclia de pregedinte de gedin!5.

Alte propuneri nu sunt.

Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hotE16re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Alte disculii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi 9i propunerea facut5 9i se aprob5 cu

15 voturi "pentru" . Se numegte in functia de pregedinte de gedintS, pentru conducerea
gedintelor ordinare si extraordinare ale Consiliului Local Fr6ncesti, d-nul corrsilier local Eriloiu
Ion Elnanoil.

Durata mandatului de pregedinte de gedinti este de 3 luni, respectiv februarie, martie
9i aprilie 2022 . La sf6rgitul perioadei, mandatulinceteaz5 de drept.

2. In continuare, este supus dezbaterii .punctul doi de pe ordinea de zi : Proiect de
hotdr6re cu privire la ,,aprobarea Bugetului local inilial al comunei Fr6ncesti, judelul V6lcea,
pentru anul2022" ,

Pregedintele de gedinle de citire proiectului de hot5rdre, referatului de aprobare nr.
133 din 07.0L.2022 cu privire la aprobarea Bugetului Local, pentru anul2022 9i referatului
privind alc5tuirea proiectului de buget local pentru anul2022, nr. 108/06.0L.2022.

De asemenea sunt prezentate 9i Adresa MFP - AJFP VAlcea, nr. VLG _STZ - 348 I
06.0L.2022 privind repartizarea surnelor 9i cotelor pe anul 2022in baza Legii nr.3t7l202L,
precum 9i rapoftul de specialitate nr. 134 din 07.0L.2022.

Domigoara secretar prezintS 9i , totodat5, pune la dispozilia consilierilor referatul
compaftimentului contabilitate inregistrat cu nr. 1362 din L0.02.2022 prin care se face
cunoscuti majorare Bugetul local de venituri gi cheltuieli sursa A ( 02 ) cu suma de 1405 mii
lei , totaliz6ndu-se suma de 9415 mii lei.

Asadar, Bugetul local de vehituri 9i cheltuieli sursa A ( 02 ) se rnajoreazd de la 8010 mii
lei a9a cum este prevHzut prin proiectul de hot6r6re cu surfia de 1405 rnii lei , totaliz6ndu-se
surna de 9415 mii lei. Aceast5 rllajorare este determinat5 de surtrele primite de c6tre gcoala

Gimnazial6, comuna Fr6ncegti, cap 48.01.01.



Alte disculii nu sunt.

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specifici ci au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot6rdre gi nu necesiti dezbateri
suplimentare,

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi gi propunerea f5cut5 9i se aprob5 cu

14 voturi "pentru" . S€ , abline" domnul consilier local Ilinescu Grigore. Se aprobH Bugetul

local de venituri gi cheltuieli al comunei Fr6ncegti, judetul V6lcea, pentru anul 2022, dup5

cum urmeazE:

- Anexa nr. 1 Bugetul local de venituri 9i cheltuieli sursa A ( 02 ) la valoarea de 9415
mii lei ;- Anexa nr. 2 Bugetul finanlat din venituri proprii sursa E ( 10 ) la valoarea de 35,00
mii lei.

Domnul consilier local Ilinescu Grigore propune ca gedinlele de consiliul local sH fie

inregistrate.

La sfdrgitul sedinlei, intr5 in sala de sedinlH doamna Popescu Maria Magdalena din

comuna FrAncesti, judelul VAlcea.

Alte disculii nu sunt.

Pregedintele de 9edint5, domnul Eriloiu Ion Emanoil, declar5 sedinla inchis6,

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREgEDINTE DE 9EDINTA,
ERITOIU ION EMANOIL

SECRETAR GENEML,
Jr. DUMITRASCU MARIA - IAVINIA




