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PROCE9 -VERBAL

Incheiat ast5zi 28 februarie 2022 cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local

Fr6ncegti, ora 10,00.
Sedinta a fost convocat5 de cbtre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei

Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 135 din 22.Q2.2022 cu urm6torul proiect de ordine de zi :

1 - Proiect de hotdr6re cu privire Ia aprobarea Organigramei gi Statul de functii
pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fr6ncegti gi din cadrul

serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Fr6ncegti.

2 - Proiect de hoti16re cu privire la aprobarea salariilor de baz5 pentru functionarii
publici 9i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului gi din

serviciile publice pentru anul 2022i
3 - Proiect de hotirire cu privire la aprobarea Programului anual de investitii

pentru anul2022.
4 - Proiect de hotd16re cu privire la insugirea Protocolului privind colaborarea dintre

Administralia Bazinal6 de ApE Olt 9i UAT Comuna Fr6ncegti.

5. Proiect de hotirdre cu privire la Rectiflcarea bugetului local al Comunei

Fr6ncegti, pentru anul 2022;
6. - Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea execuliei bugetului local 9i

bugetului instituliilor finanlate integral sau pa(ial din venituri proprii la 3t.t2.2021,
7. - Proiect de hotirire cu privire la aprobarea utiliz6rii excedentului bugetar

inregistrat la finele anului 2021 pentru acoperirea unor obiective sectiunea de dezvoltare
bugetul E

8. - Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea gi insugirea inventarului

bunurilor din domeniul public Ai privat al localit5tii Fr6ncegti la 31.L2.202L.
Sedinta se desfSgoar5 in cadrul primSriei comunei Frdncesti.
La deschiderea sedintei au fost prezenti 12 consilieri din totalul de 15 consilieri locali in

functie. Lips5 fiind domnul viceprimar Cioboatd Dumitru Flavius 9i consilierii locali Nicolaescu
Daniel 9i Scrociob Vasile Daniel.

De asemenea, au mai participat : domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Frincesti 9i domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei Fr6ncesti.

Fiind statutar5, se declar5 deschis5 sedinta ordinar5 a Consiliului Local Fr6ncesti.
Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr.57120t9 privind Codul administrativ, secretarul

unit6tii dH citire procesului verbal al sedintei extraordinare de indat5 din data de 10 februarie
2022.

Se supune la vot procesul verbal 9i se aprob6 cu unanimitatea prezentS.
In continuare, se dd citire ordinii de zi . Domnul primar, Paraschiv Daniel Florin propune

suplimentarea ordinii de zi, conform anuntului cu privire la suplimentarea ordinii de zi nr.
2080 128.02.2022 cu urm5toarele proiecte :

1- Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea temei de proiectare 9i aprobarea achizitiei
unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea documentaliei tehnice la



obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul
de La Zosifinescu comuna Fr6ncegti, judelul VAlcea ".

2- Proiect de hotirAre cu privire la aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei
unor seruicii de proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea documentaliei tehnice la
obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul Manailesti, Drumul
Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea ".

3 - Proiect de hotH16re cu privire la aprobarea achizition5rii unui sistem GIS ( achizilie
de date din teren 9i integrarea acestora intr-o aplicalie GIS ) pentru Comuna FrAncesti,
judelul VAlcea;

Se supune la vot ordinea de zi 9i suplimentarea ordinii de zi 9i se aprob5 cu 12 voturi
<< pentru >>.

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotirAre cu
privire la ,,aprobarea Organigramei 9i Statul de funclii pentru personalul din cadrul
aparatului propriu al primarului comunei FrAncegti Si din cadrul serviciilor publice, aflate sub
autoritatea Consiliului Local Fr6ncegti " ;

Pregedintele de gedin!5 dE citire proiectului de hotdr6re, referatului de aprobarenr.432
din 14.01.2022, prin care se propune aprobarea Organigramei gi Statul de funclii pentru
personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fr6ncesti gi din cadrul
serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local FrAncesti si referatului
compaftimentului Resurse umane nr. 431 din t4.0L.2022,

De asemenea, sunt prezentate adresa Institutiei Prefectului - judelul V6lcea, nr 4531
din07.04.2021, precum si raportul de specialitate nr. 4B3l L7.01.2022.

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific6 cE au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotirAre Si nu necesitE dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi 9i se aprobd cu t2 voturi "pentru".
Se aprob5 organigrama 9i statul de funclii pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Fr6ncegti, conform anexelor L 9i 2, ce fac parte integrant5
din prezenta hot5r6re.

Primarul comunei Fr6ncegti va duce la indeplinire prezenta hot5rdre.

2. In continuare, este supus dezbaterii punctul doi de pe ordinea de zi : Proiect de
hotdrire cu privire la aprobarea salariilor de baz5 pentru funclionarii publici 9i personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului gi din serviciile publice pentru
anul 2022 .

Pregedintele de gedinl5 dA citire proiectului de hotHrAre, referatului de aprobare nr.
L802/ 21.02.2022 al primarului comunei Frdncegti cu privire la initierea proiectului de
hot5r6re, precum 9i referatului nr. 1760 din 18.02.2022 intocmit de compaftimentul Resurse
umane cu privire la aprobarea salariilor de baz5 pentru funclionarii publici gi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fr6ncesti .

De asemenea, sunt prezentate raportul de specialitate nr. 1805/ 2L.02.2022 gi

procesul verbal nr. 1816 I 2L.02.2022 privind consultarea salarialilor din cadrul aparatului
de specialitate.

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific6 cE au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotd16re gi nu necesitd dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi 9i se aprobd cu 12 voturi 'tpentru" .

tncepAnd cu data de 01.01.2022, se aprob5 salariile de bazH, aferente gradaliei 0, pentru



funcliile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, conform anexei nr.1 la

proiectul de hot6r6re.

lncep6nd cu data de 01.01.2Q22, se aprobH salariile de bazd, aferente gradaliei 0,

pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului , conform anexei nr.2

la proiectul de hot5rdre.

Drepturile salariale lunare brute ale personalului se stabilesc prin dispozilia primarului

privind stabilirea salariului.
Primarul va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot5r6ri.

3. Urmdtorul punct pe qrCinea de zi este: Proiect de hot5r6re cu privire la
aprobarea Programului anual de investitii pentru anul2022.

Presedintele de gedinle dH citire proiectului de hot5rire 9i referatului de aprobare nr.

6571 20.0L.2022 al primarului comunei Fr6ncegti cu privire la inilierea proiectului de

hot6rAre.

De asemenea pregedintele de gedinlH prezint5 referatul nr. 656 din 20.01.2022 intocmit
de compaftimentul contabilitate, rapoftul de specialitate nr. 7L4l 2L.0L.2022, precum 9i

anexa privind Programul anual de investitii pentru anul2022.
Alte disculii nu sunt,

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific5 cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re 9i nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi 9i se aprobS cu 12 voturi "pentru". Se

aprob5 Programul anual de investilii pentru anul 2022, conform anexei 1 la proiectul de

hot5rAre.

4. Punctul patru pe ordinea de zi, Proiect de hotir6re cu privire la insugirea

Protocolului privind colaborarea dintre Administralia Bazinal6 de ApE Olt 9i UAT Comuna

Fr6ncegti.

Pregedintele de gedin!5 dA citire proiectului de hot5r6re 9i referatului de aprobare nr.

1081 din 02.02.2022, cu privire la " insugirea Protocolului privind colaborarea dintre
Administralia BazinalH de ApH Olt 9i UAT Comuna Fr6ncegti".

De asemenea sunt prezentate referatul viceprimarului localitatii nr. 1060 din

0L.02.2022, precum gi rapoftul de specialitate nr. 1108/ 02,02,2022.
Domnul primar precizeazd cH acest proiect de hot5r6re a fost iniliat ca urmare a

HotHrdrii nr 38 din 30,07.2021 privind aprobarea incheierii unui protocol intre Comuna

Frdncegti Si Apele Rom6ne - Administralia BazinalS de Api Olt, adoptat5 de c5tre Consiliul

local.

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

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi 9i se aprobH cu 12 voturi "pentru".
Se insugegte Protocolul privind colaborarea dintre Administralia Bazinal5 de ApE Olt 9i UAT

Comuna Fr6ncegti, inregistrat cu nr. 992 din 3L.0t.2022,

5.in continuare este supus dezbaterii punctul cinci pe, ordinea de zi, Proiect de
hot6r6re cu privire la Rectificarea bugetului local al Comunei Fr6ncegti, pentru anul2022.

Pregedintele de gedin!5 prezint5 proiectul de hot5r6re insolit de Referatul de aprobare

nr. L697 din t7.02.2022 .



Pregedintele de gedin!5 prezintd 9i referatul nr, L6961t7,02,2022 intocmit de
compartimentul contabilitate, adresele nr. VLG_STZ -2195/09.02,2022 9i VLG_STZ-

27491L6.02.2022, emise de Agentia NalionalS de Administrare FiscalS Vdlcea, inregistrate la

Primaria Francesti cu nr.13661L0.02.2022, respectiv nr.1695/77.02,2022, repartizarea pe

unitati administrative -teritoriale a sumei din fondul la dispozitia Consiliului Jud.Valcea in
baza Hot5rArii CJVL nr.1811-1816 din 10.02.2022, inregistrata cu nr.1376/10.02.2022,
precum 9i rapoftul de specialitate nr. l699lt7,02.2022 .

Alte disculii nu sunt.

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificE cE au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesitH dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul cinci de pe ordinea de zi 9i se aprobS cu 12 voturi "pentru".
Se aprobH rectificarea Bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei Fr6ncesti, pentru
anul2022, astfel:

Bugetul se mareste cu suma de 645 mii lei dupa cum urmeaza :

Creste bugetul local la venituri dupa cum urmeaza :

- 11.02.02 (sume defalcate TVA cheltuieli descentralizate) -27O mii lei
- 11,02.05 (sume defalcate TVA drumuri) -25 mii leii
' 040205 (sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea)

- 350 mii Iei;
Bugetul Local la venituri s-a marit cu suma de 645 mii lei de la 9415 mii lei

Totalizendu-se suma de 10060 mii lei la venituri.
Creste bugetul local la cheltuieli dupa cum urmeaza:
-CAP.65/20(bunuri si servicii) se majoreaza -suma de 2ZO mii lei ;
-CAP.67159 (sustinerea cultelor ) se majoreaza - suma de 25 mii lei ;
- CAP.841710130 "Modernizare drumuri de interes local in satul MANAILESTI,

DRUMUL DE l-A CRISINA, DRUMUL CAMPULUI -se majoreaz6 cu SUMA - 295 mii lei
- CAP.841710130 "Modernizare drumuri de interes local in satul GENUNENI, DRUMUL

DE lA ZOSIFINESCU -se majoreaza cu SUMA - 55 mii lei

Bugetul Local la cheltuieli s-a marit cu suma de 645 rnii lei de la 9415 mii lei,
cumulAnd un totalin suma de 10060 mii lei la cheltuieli.

Primarul va duce la indeplinire prezenta hot5r6re.

5. Punctul gase pe ordinea de zi, Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea
execuliei bugetului local 9i bugetului instituliilor finanlate integral sau partial din venituri
proprii la 3L.L2.202L.

Pregedintele de gedin!5 di citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare al

Primarului comunei Fr6ncesti inregistrat sub nr. 1258 din 08.02.2022, referatului privind
aprobarea executiei bugetului local bugetului institutiilor finantate integral sau partial din
venituri proprii la 31.L2.202L, nr. t257 din 08.02.2022, adresei VLG_STZ-1501 din 31
ianuarie 2022 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea, precum 9i
rapoftului de specialitate nr. 72591 08.02.2022.

Alte propuneri rtu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se speciflc5 cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul gase de pe ordinea de zi 9i se aprob5 cu 12 voturi "pentru".
Se aprob5 execulia bugetului local si a bugetului institutiilor finanlate integral sau partial din
venituri proprii la 31.12,2021, conform anexelor la proiectul de hot5r6re.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot5r6ri se ins5rcineaz5 primarul comunei
Fr6ncegti.



7. in continuare este-supus -dezbaterii punqtu! gapte, de pe ofdine? de zi Proiect de
hotdrire cu privire la aprobarea utilizdrii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021

pentru acoperirea unor obiective sectiunea de dezvoltare bugetul E .

Pregedintele de gedinle dA citire proiectului de hot5r6re, referatul de aprobare nr.

t610 I L6,02,2022, referatul compartimentului contabilitate nr. 1609 I L6.02.2022, raportul
de specialitate nr. 1645 din L6.02.2022;

Domnul primar subliniaz6 c5 utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului

2021 pentru acoperirea unor obiective, secliunea de dezvoltare bugetul E, va fi atribuit
capitolului bugetar B3l7t - 32,50 mii lei ,, Alte cheltuieli privind amenajamente pastorale,

defrigSri, islazuri, reabilit6ri imprejmuire Valea lui Coman Dezrobili ( l6ngi MHn5stirea Dintr-

un Lemn ) ".
Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificH cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rdre 9i nu necesitt dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul gapte de pe ordinea de zi gi se aprobb cu t2 voturi "pentru".
Se aprobH utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021 pentru acoperirea

unor obiective, secliunea de dezvoltare bugetul E:

- Capitol bugetar B3l7L - 32,50 mii lei ,, Alte cheltuieli privind amenajamente
pastorale, defrig5ri, islazuri, reabilit5ri imprejmuire Valea lui Coman Dezrobili (
l6ng5 M6n6stirea Dintr-un Lemn ) ",

Primarul va duce la indeplinire prezenta hot5rdre.

8. Punqtu.l opt pg. qfdlnea de zi, Proiect de hot6rdre cu privire la insugirea

inventarului bunurilor din domeniul public Ai privat al comunei Fr6ncegti la 3t.t2.2021.
Pregedintele de gedin!5 dA citire proiectului de hotHr6re, referatului de aprobare nr.

586/ 19.01.2022 intocmit de primarul comunei Fr6ncegti cu privire la inilierea proiectului de

hot6rire, referatului nr, 319 din 12.01.2022 intocmit de comisia de inventariere, procesului

verbal nr. 73476130.L2.202L privind rezultatul inventarierii la data de 31 decembrie 202L,
precum 9i raportului de specialitate nr, 598/ 20.01.2022 .

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificH cH au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re gi nu necesiti dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul opt de pe ordinea de zi gi se aprobH cu 11 voturi "pentru", 1

voturi ,,ab!ineri", 0 voturi "impotriv5".
S-a ablinut domnul consilier local Ilinescu Grigore preciz6nd cH in procesul verbal

privind inventarierea nu se consemneazi dac5 au realizate casHri.
Domnul primar intervine 9i precizeaz5 cE nu au fost efectuate operaliuni de casare.
Se ?nsugegte de c6tre Consiliul Local inventarul bunurilor aparlin6nd domeniului public 9i

privat al comunei Frdncegti, judelul VSlcea pentru anul 2021, aga cum este prezentat in
rezultatul inventarierii cuprins in procesul verbal nr. t3476130,L2,202L,

9. In continuare este supus dezbaterii punctul nou,5 de pe ordinea de zi Proiect de
hotirire cu privire la aprobarea temei de proiectare gi aprobarea achizitiei unor seruicii de

proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii

,,Modernizare drumuri de interes local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna

Frdncegti, judelul VSlcea ".

Pregedintele de gedinle d5 citire proiectului de hotirdre, referatului de aprobare nr.

20571 25.02.2022, notei de fundamentare nr. 2056 din 25.02.2022 intocmitH de

viceprimarul localit5lii, precum 9i rapor.tului de specialitate nr. 20681 25.02.2022.



Domnul primar menlioneazi cH obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes local in satul
Genuneni, Drumul de La Zosifinescu comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea " a fost cuprins in
Programului anual de investilii pentru anul2022, aprobat prin HCL nr. 13 din28.02,2022.

Alte disculii nu sunt.

- Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rdre 9i nu 

-necesit6 
dezbateri

suplimentare.
Se supune la vot punctul nou5 de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu 12 voturi t'pentru,,.

Se aprobi Tema de proiectare pentru obiectivul de invesligi ,,Modernizare drumuri de interes
local in satul Genuneni, Drumul de La Zosifinescu, comuna Fr6ncegti, judelul VAlcea ,,.

Se aprob5 achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + pT ) pentru intocmirea
documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul
Genuneni, Drumul de La Zosifinescu, comuna Frdncegti, judelul v6lcea ".

Se irnputernicegte primarul comunei Fr6ncegti si semneze contractul de achizitie si
documentele tehnice.

Primarul comunei Fr6ncegti va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hot516ri.

10.in continuare este supus dezbaterii punctul zece de pe ordinea de zi proiect de
hotdr6re cu privire la aprobarea ternei de proiectare 9i aprobarea achizitiei unor servicii de
proiectare ( DALI + PT ) pentru intocmirea documentaliei tehnice la obiectivul de investilii
,,Modernizare drumuri de interes local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina,
Drumul Campului, comuna FrAncegti, judelul Vdlcea ,,.

Pregedintele de gedin!5 de citire proiectului de hot5rAre, referatului de aprobare nr.
206t1 25.02.2022, notei de fundamentare nr. 2060 din 25.02.2022 intocmit5 de viceprimarul
localitSfii, precum 9i raportului de specialitate nr. 20691 25.O2.ZOZZ .

Domnul primar menlioneaz6 cH obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes local in satul
Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drunrul Campului, comuna FrAncegti, judelul
Vilcea " a fost cuprins in Programului anual de investitii pentru anul ZOZ2, aprobat prin HCL
nr. 13 din 28,02.2022.

Alte disculii nu sunt.

_ Suht depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific6 cH au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re 9i nu 

- 
necesit5 dezbateri

suplimentare.
Se supune la vot punctul zece de pe ordinea de zi gi se aprobS cu 12 voturi "pentru".

Se aprobd Tema de proiectare pentru obiectivul de investilii ,Modernizare drurnuri de interes
local in satul Manailesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, cornuna
Fr6ncegti, judelul V6lcea ".

Se aprobH achizitia unor servicii de proiectare ( DALI + PT ) perrtru intocmirea
documentaliei tehnice la obiectivul de investilii ,,Modernizare drumuri de interes local in satul
M5n5ilesti, Drumul Morii, Drumul de la Crisina, Drumul Campului, comuna FrAncegti, judelul
VAlcea ".

Se imputernicegte primarul comunei Fr6ncegti sE semneze contractul de achizilie 9i
documentele tehnice.

Primarul comunei Fr6ncegti va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hot516ri.

11. Punctul unsprezece.pe or:dinea de zi, Proiect de hotdrire cu privire la
aprobarea achizitionHrii unui sistem GIS ( achizilie de date din teren gi ihtegrarea acestora
intr-o aplicalie GIS ) pentru Comuna FrAncegti, judelul V6lcea;



Pregedintele de gedin!5 dH citire proiectului de hotHr6re, referatului de aprobare nr.

20651 25.02.20?2, referatului nr. 2064 din 25.02.2022 intocmit de compartimentul Registru

agricol, precum 9i rapoftului de specialitate nr. 20761 25.02.2022.

Avantajele achizitionarii bazei de date geospaliale sunt:
- prin aplicalia RTP ( Registrul Titlurilor de Proprietate ) prin care se realizeaz5 leg5tura

dintre harta digitalS 9i baza de date a titlurilor de proprietate. Iar acest aspect faciliteaz5

cEutarea in baza de date dup5 diferite criterii, si anume: num5r titlu de proprietate 9i num5r

cadastral;
- prin intermediul setului de date topografice pe tipologii de h5rli vectoriale se pot accesa

informaliile cadastrale, edilitare, a relelei de drumuri, a zonelor de impozitare, a zonelor

verzi, precum 9i informaliile necesare acord5rii ceftificatelor de urbanism;

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificH cd au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5r6re gi nu necesitH dezbateri
suplimentare,

Se supune la vot punctul unsprezece de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu t2 voturi
"pentru", Se aprobH achizitionarea unui sistem GIS ( achizilie de date din teren gi integrarea

acestora intr-o aplicalie GIS ) pentru Comuna Frdncegti, judelul V6lcea .

Primarul comunei Fr6ncegti va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotE16ri.

La diverse, domnigoara secretar precizeazd cH in data de 01 martie a.c., ca urmare a

unor sesiz6ri depuse la Institulia Prefectului - judelul VAlcea de c5tre Ciuraru Gheorghe 9i de

domnul consilier local Ilinescu Grigore, o comisie se va deplasa in teren pentru solutionarea

litigiului din punctul Scrociob.

Domnul consilier Budihoi Sorin Mihai intreabi dac5 pot fi prezentate sesiz5rile.

Domnigoara secretar precizeazd cE nu au fost redirectionate spre solutionare de c5tre

Institulia Prefectului.
In sedinla Consiliului local din data de 31 martie 202L, pentru identificarea justH a

situaliei din teren, punctul Scrociob, au fost desemnali consilierii Nicol6escu Filimon gi

Vl6descu Ion .

Domnul consilier local Nicol5escu Filimonprecizazd c5 are un decesin familie 9i nu poate

pafticipa la deplasarea din 01 martie.

Ca atare, se propune inlocuirea domnului consilier local NicolSescu Filimon,

Domnul consilier local il propune pe domnul consilier Boncea Alexandru Alin. Domnul

Boncea Alexandru refuz6.

Domnul consilier Budihoi Sorin Mihaiil propune pe domnul consilier Scurtu Gheorghe.

Consilierii locali sunt de acord cu propunerea fdcut6, domnul consilier local Ilinescu

Grigore se abline.
Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREgEDINTE DE 9EDINTA,
ERT,TOIU ION EMANOIL

SECRETAR GENEML,
Jr. DUMITMSCU MARIA - LAVINIA




