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PROCES -VERBAL

Incheiat ast5zi 15 decembrie 202L cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local
Frdncesti, ora 14,00.

Sedinta a fost convocatS de cdtre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dlspozitia nr. 317 din 09.L2.2021, cu urmStorul proiect de ordine de zi :

1, Proiect de hotdr6re cu privire la modificarea 9i completarea HCL nr. 5B/2 din
16.11.2020, respectiv art 3 privind componenta Comisiei de specialitate I - Comisia pentru
programe de dezvoltare economico - socialS, buget - finante, administrarea domeniului
public si privat al localitStii, agrigulturS, gospod5rile comunalS, protelia mediului, servicii si

comert, a Consiliului Local Fr6ncesti;

2. Proiect de hotdrAre cu privire la Rectificarea bugetului local al Comunei
Frdncesti, pentru anul 202t;

3. - Proiect de hotdrSre cu privire la aprobarea execuliei bugetului local 9i

bugetului institutiilor finanlate integral sau parlial din venituri proprii la 30.09.2021.
4. Proiect de hotd16re cu privire la aprobarea alocarii din Bugetul local a sumei de

30 mii lei ce va reprezenta cheltuielile ocazionate de s5rb5torile de iarn5, pentru "Cadouri de
CrSciun" la elevii din structura organizatoric5 a Scolii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti;

5. Proiect de hotdr6re cu privire la inregistrarea UAT Comuna Fr6ncesti in Sitemul
national electronic de plat5 online a obligatiilor de plat5 c5tre bugetul general consolidat,
instalarea unui terminal de plat5 (POS ) precum si stabilirea modului in care este supoftat
comisionul bancar;

6. Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea traseului cu statiile de imbarcare si
debarcare ale elevilor stabilit de Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna
FrSncesti;

Diverse,
Sedinta se desf5goarS in cadrul prim5riei comunei Fr6ncesti.
La deschiderea sedintei au fost prezenti 1"5 consilieri din totalul de 15 consilieri in

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

Fr6ncesti, domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei FrAncesti.
Fiind statutarS, se declarE deschisE sedinta ordinarS a Consiliului Local Fr6ncesti.
Conform art, 138 alin. 15 din OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ, secretarul

unitdtii dd citire procesului verbal al sedinlei extraordinare din data de 03 decembrie2O2L.
Se supune la vot procesul verbal gi se aprobd cu unanimitatea prezentS.
In continuare, se dd citire ordinii de zi . Domnul primar, Paraschiv Daniel Florin propune

suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hot5r6re privind " aprobarea devizului general 9i a
indicatorilor tehnico-economici rezultati dupE finalizarea procedurilor de achizitie publicE
pentru obiectivul de investitii ApSrbrl de Mal in satul M5n5ilesti, cdtun Mosteni, comuna
Fr6ncesti, judetul VAlcea".

Se supune la vot ordinea de zi si suplimentarea ordinii de zi si se aprob5 cu 15 voturi
<< pentru >.



secretar subliniaz5 ca initiator al tuturor proiectelor de hot5r6re este
primarul.

: Proiect de hotdrAre cu
rea gi completarea HCL nr.5Bl2 din 16.Lt.2020, respectiv art 3 privind

componenta Comisiei de specialitate I - Comisia pentru programe de dezvoltare economico -
socialS, buget - finante, administrarea domeniului public si privat al localit5tii, agrigulturS,
gospodSrile comunalS, protetia mediului, servicii si comert, a Consiliului Local Fr6ncesti ;

Presedintele de sedint5 d5 citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr,
12186 din 23.LL.202L si referatului intocmit de secretarul localitStii inregistrat cu nr. 12185
din 23.7t.202L.

Domnul primar subliniazS cE proiectul a fost initiat ca urmare a incheierii civile nr.
50341202L din 10 noiembrie 2021 a Judec5toriei Rm V6lcea prin care se valideazS mandatul
consilierului local Budihoi Constantin in urma demisiei domnului Baicu Gheorghe Ovidiu din
functia de consilier local.

De asemenea este prezentat 9i raportul de specialitate nr. t2229123.77.202L.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificb cd au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesitS dezbateri
suplimentare.

Alte disculii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi si se aprob5 cu 15 voturi "pentru". Se

modific5 si se completeaz6 HCL nr.5B/2 din L6.lL.2OZO, respectiv art 3 privind componenta
Comisiei de specialitate I - Comisia pentru programe de dezvoltare economico - socialS,
buget flnan!e, administrarea domeniului public si privat al localitStii, agrigulturS,
gospodErile comunalS, protetia mediului, servicii si comert, a Consiliului Local Fr6ncesti,
formatS din 7 consilieri, dup5 cum urmeazS:

- VlSdescu Ion , reprezentant PNL
- Muja Leonid Nicolae, reprezentant PNL
- Cioboat5 Dumitru Flavius, reprezentant PNL
- Scurtu Gheorghe, reprezentant PNL
- Perca Ion, reprezentant PNL
- NicolSescu Filimon, reprezentant PSD
- Budihoi Constantin, reprezentant PSD

2. In continuare, este supus dezbaterii p_Ungtul doi_de ps_pldinea de zi : Proiect de
hotdrSre cu privire la Rectificarea bugetului local al Comunei Fr6ncesti, pentru anul 2021.

Presedintele de sedin!5 dA citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.
L2634 din 08.72.202L si referatului nr. L2578107.L2.202t intocmit de compartimentul
contabilitate.

De asemenea sunt prezentate adresa VL_STG-19814103.t2.202L emis5 de
Administratia JudeteanE a Finantelor Publice V6lcea, precum si raportul de specialitate nr.
12635 din 08,12.2021.

Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific5 cb au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotS16re gi nu necesiti dezbaterl
suplimentare.

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi gi propunerea f5cut5 si se aprob5 cu
15 voturi "pentru" , Se aprobd rectificarea Bugetului local de venituri 9i cheltuieli al comunei
Fr6ncesti, pentru anul 2021, astfel :

Bugetul se majoreaz5 in urma incasarilor la unele capitole, dupa cum urmeaza :



-11.02.06 (sume defalcate WA pentru echilibrarea bugetelor locale)
mii lei si creste cu 5 mii lei suma finala scade cu - 48 mii lei

- Bugetul Scolii Gimnaziale, comuna FrAncesti se mareste cu suma de
lei
- drepturile copiilor cu C.E,S.
- Creste bugetul local la anumite capitole dupa cum urmeaza :

Bugetul se majoreaz5 in urma incasarilor la unele capitole, dupa cum urmeaza :

-040100 (cote defalcate din impozitul pe venit) -202 mii lei;
-070101(impozit pe cladiri de la personae fizice ) '26 mii leil;
-07020L (impozit pe terenuri de la personae fizice ) - 37 mii lei ;

-070203 (impozit pe terenul din extravilan ) - 25 mii lei;
-070300 (taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ) - 7 mii lei;
-075000 (alte impozite sin taxe pe proprietate ) - 2 mii lei;
-160201 (impozit pe mijloacele de transport detinute de personae fizice ) - 35

mli lei;

-t60202 (impozit pe mijloacele de transport detinute de personae fizice ) - 20
mii lei ;

-160300( taxe si tarife pentru eliberarea de Iicente si autorizatii de functionare) - 20

mii lei;

mii lei;

mii lei;

25 mii lei.

TOTAL marire depasire capitole venituri --------416.50 mii lei ;

Bugetul se majoreazb cu suma aferenta subventiei pentru incalzirea ca urmare a

referatului de la compartimentul asistenta sociala nr. 12658/09.t2.202L.
- 423400(subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei combustibili

solizi/petrolieri conform legii 266120LL -154.60 mii lei
TOTAL MAJORARE BUGET ------ 523 mii lei

- 15a.60(ajutorul pentru incalzirea locuintei )
- 416.40 ( marire depasire capitole venituri )
- (-53) (sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor

locale )
- 5(drepturile copiilor cu C.E,S Scoala ) - 523 mii lei

Bugetul Local la venituri s-a marit cu suma de 523 mii lei de la 8639,50 mii lei
Totaliz6ndu-se suma de 9162,50 mii lei la venituri,

Bugetul Local la cheltuielis-a maritcu suma de 523 miilei de la 8639,50 mii lei,
dupa cum urmeaza:

- CAP.B4l710130 " Lucrari de aparare de mal si punere in siguranta a podului peste
paraul Bistrita,sat Manallesti,catun Mosteni)" -se majoreaza cu SUMA - L6.40 mii lei

- CAP.67.03.0717L.01.30 (investitii) - suma de 145 mii lei; pentru "Camine
culturale Genuneni, comuna Francesti"

- CAP.67,05.01/ 71,01,30 (investitii) - suma de 250 mii lei; pentru "sala de Spoft
Scoala Gimnaziala, comuna Francesti"

-CAP.70.05.0L1 71.01.01 (investitii) - suma de 5 mii lei; pentru "Extindere retea
apa si infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna Francesti"

Totaliz6ndu-se suma de 9162.50 mii lei la cheltuieli.
Propun modificarea pe trimestrul IV la urmatoarele cap.si aliniate dupa cum urmeaza;

-300530 (alte venituri din concesiuni si inchiriere de catre institutiile publice ) - L7

-340200 (taxe extrajudiciare de timbru ) - 0.40

-350102 (venituri din amenzi si alte sanctiuni)



- CAP.6550001570203.-se diminueaza cu SUMA
- CAP.6805021570501 .-se diminueaza cu SUMA

- CAP.510103/100112.-se diminueaza cu SUMA
- CAP,510103/100307,-se diminueaza cu STJMA

- CAP.510103/100101 .-se diminueaza cu SUMA
- CAP.510103/100117.-se diminueaza cu SL/MA
- CAP.510103/200101.-se diminueaza cu SUMA
- CAP.5101031200702.-se diminueaza cu STJMA

- CAP.510103/200103.-se diminueaza cu SUMA
- CAP.510103/200109.-se diminueaza cu STJMA

- CAP.510103/200130.-se diminueaza cu S|LMA
- CAP.510103/200530.-se diminueaza cu STJMA

- CAP.510103/203003.-se diminueaza cu SIJMA
- CAP.510103/203030,-se diminueaza cu SUMA
- CAP.700206/200103.-se diminueaza cu SUMA
- CAP.700206/200130.-se diminueaza cu SUMA

TOTAL-- 140 mii lei
- CAP.841710130 " Lucrari de aparare de mal si punere in siguranta a podului peste paraul
Bistrita,sat Manailesti,catun Mosteni)" -se majoreaza cu suMA - 140 mii lei .

3. Urmdtorul punct pe ordinea de zi este : Proiect de hotirAre cu privire la
aprobarea execufiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din
venituri proprii la 30"09.2021.

Presedintele de sedin!5 dE citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare al

Primarului comunei FrSncesti inregistrat sub nr. 11604 din 0B,LL.ZO2L, precum si referatului
privind aprobarea executiei bugetului local bugetului institutiilor finantate integral sau partial
din venituri proprii la 30.09.2021, nr.11603 din 0B.LL.2)Z1

De asemenea, sunt prezentate adresa VIG_STZ-17877 din 29 octombrie2O2T emisa de
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea, precum si raportul de specialitate nr.
11605/ 08.11.2021 ,

Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoarLele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specifici c5 au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rire gi nu necesitS dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi gi propunerea f5cutS si se aprob5 cu
15 voturi "pentru" , Se aprob5 executia bugetului local si a bugetului institutiilor finantate
integral sau partial din venituri proprii la 30.09.2021, conform anexelor prezentate.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot516ri se insErcineazE primarul comunei
F16 ncesti.

4. In continuare, este supus dezbaterii punctul_pa[fUde -pS_Ofdfnea_e]e_a : proiect
de hotdr6re cu privire la aprobarea alocarii din Bugetul local a sumei de 30 mii lei ce va
reprezenta cheltuielile ocazionate de s5rb5torile de iarn5, pentru "Cadouri de Criciun" la

elevii din structura organizatoric5 a Scolii Gimnaziale, comuna FrSncesti.

Pregedintele de gedin!5 dE citire proiectului de hotdr6re, referatului de aprobare al
Primarului comunei Fr6ncesti inregistrat sub nr. 11837 din LZ.Il.ZOZI, referatului

-23 mii lei

-3 mii lei

-0.5 mii lei
-10 mii lei

-4.5 mii lei

- 11.5 mii lei
- 0.5 mii lei

- 3,5 mii lei

- 6.5 mii lei

- 4 mii lei

- 2 mii lei

- 10 mii lei
- B mii lei
- 30 mii lei
- 18 mii lei
- 4 mii lei

- 21 mii lei

- 23 mii lei

- 10 mii lei



viceprimarului localitStii inregistrat cu nr. 11836 din 12.IL.2027, precum si

specialitate nr. 11882/ 15,11,2021 ,

Alte discutii nu sunt.

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific5 cE au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rSre gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi gi propunerea fScut5 si se aprob5 cu

L5 voturi "pentru" . Se aprobS alocarea din Bugetul local a sumei de 30 mii lei pentru

cheltuielile ocazionate de silrbdtorile de iarnd, pentru ,,Cadouri de Crdciun" la eleviii din

structura organizatorlc5 a Scolii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti,

5. Urmdtorul punct pe ordinea de zi este : Proiect de hotirSre cu privire la

inregistrarea UAT Comuna FrSncesti in Sitemul national electronic de platb online a

obligatiilor de platd c5tre bugetul general consolidat, instalarea unui terminal de platd (POS )
precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar.

Presedintele de sedintd db citire proiectului de hot516re si referatului de aprobare nr.

12389 din 02.12.202L, cu privire la "inregistrarea UAT Comuna Fr6ncesti in Sitemul national
electronic de plat5 online a obligatiilor de platS cStre bugetul general consolidat, instalarea
unui terminal de platS (POS ) precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul
bancar ".

De asemenea sunt prezentate referatul Compartimentului Impozite si taxe locale nr.

t2209 din 23.Lt.2021, adresa Institutiei Prefectului Judetul V6lcea nr. 14674 din 25.I0.202L,
precum si raportul de specialitate nr. t23921 02.L2.2021.

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

fost studiate materialele anexate proiectului de hotS16re 9i nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul cinci de pe ordinea de zi gi propunerea f5cutb si se aprob5 cu
l-5 voturi "pentru" Se aprobd inregistrarea UAT Comuna Fr6ncesti in Sitemul national
electronic de platb online a obliga!iilor de platS cStre bugetul general consolidat .

Se aprobb instalarea unui terminal de plat5, dispozitiv electronic care poate prelua,
stoca si transmite informatii despre plata prin card (POS), la casieria institutiei.

Cheltuielile privind inregistrarea ?n SNEP si interfatarea, inclusiv cele aferente conect5rii
la acesta, vor fi suportate din bugetul local;

Comisionul aferent pl5lii electronice cu cardul este suportat de citre:
a) Contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plat5 percepute de cEtre
furnizorul sdu de servicii de platS;
b) UAT Comuna Fr6ncesti, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plat6
percepute de cStre furnizorul s5u de servicii de acceptare de plSti electronice.

Comisionul perceput de institutia de credit acceptatoare, aferent efectuErii pl5!ii
electronice, nu va depSsii 1% din valoarea transzactiei si nu va fi mai mare de 30 de lei in
situatia in care prin aplicarea cotei de 1"0/o rezultS o sumS mai mare de 30 de lei.

Selectia institutiei de credit acceptatoare de plSti electonice se va face cu respectarea
Ordinului nr. t6812011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national
electronic de platS online a taxelor si impozitelor utiliz6nd cardul bancar;

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotSr6ri se imputernicegte primarul .

6. Este supus dezbateli pun-ElqlsAse de pe ordinea de zi : Proiect de hotdr6re cu
privire la aprobarea traseului cu statiile de ?mbarcare si debarcare ale elevilor stabilit de
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna FrSncesti;

Presedintele de sedint5 dd citire proiectului de hotd16re si referatului de aprobare nr.
I25L4 I 07.L2.2021 cu privire la initierea proiectului de hot5r6re.

rapoftului de



De asemenea, sunt prezentate adresa $colii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti, nr.
530/0i'11.2020, HotE16rea nr. 3 a Consiliului de Administratie din data de 22 octombrie
202t, precum 9i raportul de specialitate nr. LZ1BO|O7.LZ.2O2L.

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificS cE au
fost studiate materialele anexate proiectului de hotSr6re gi nu 

- 
necesit5 dezbateri

suplimentare.
Alte discutii nu sunt.
Se supune la vot punctul sase de pe ordinea de zi si se aprobd cu L5 voturi "pentru" .

Se aprob5 traseul cu statiile de imbarcare si debarcare ale elevilor, stabilit de Consiliul de
Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna FrSncestl, astfel cum este prezentat in anexa
proiectului de hot516re.

7. In continuare, este supus dezbaterii punctul gapte de pc_ald[ca_de_4 : proiect de
hotdr6re cu privire la " aprobarea devizului general si a indicatorilor tefrnico-economici
rezultati dupE finalizarea procedurilor de achizitie publicS pentru obiectivul de investitii
Apdrbri de Mal in satul Mdn6ilesti, cbtun Mosteni, comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea".

Presedintele de sedintS dE citire proiectului de hotdr6re, referatului de aprobare nr,
12821din 13.12.202L, precum si referatului viceprimarului localit5tii nr, L2BZO|t3.t2.Z)Zt .

De asemenea sunt prezentate devizul general al obiectivului de investitii ApErEri de Mal
in satul MEnSilesti, c5tun Mogteni, comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea, precum si raportul de
specialitate nr. 12BB9l1 4.L2.202L .

tn urma procedurii de achizitie, valoarea devizului este dupd cum urmeazS:
- valoarea totalS a investitiei (inclusiv TVA) = 563.ZZS,SZLET
- din care C+M (inclusiv WA) = 517.650,00 LEI
- valoarea totalS a investitiei (exclusiv TVA) = 474.062,75 LEI
- din care C+M (exclusiv TVA) = 435.000,00 LEI

Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cd au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotSrSre gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul sapte de pe ordinea de zi 9i propunerea f5cut5 si se aprobS cu
15 voturi "pentru" . Se aprobS devizului general si indicatorii tehnico-economici rezultati
dupE finalizarea procedurilor de achizitie publicE pentru obiectivul de investitii ,,ApEr5ri de
Mal in satul M5nbilesti, c5tun Mogteni, comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea ", dupi cum
urmeazS:

- valoarea totalS a investitiei (inclusiv ryA) = 563.225,52 LEI
- din care C+M (inclusiv WA) = 517.650,00 LEI

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotS16ri se insarcineazE primarul comunei
Fr6ncesti pentru semnarea contractelor , precum si a documentatiilor,

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE

Jr.

SECRETAR GENERAL,


