
PRIMARIA COMTINEI FRANCESTI

= f,RANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 60 1 ; Fax ; 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e- mail :franc es t ipr imaria@ya hoo. com

PBOCES-_-VERBAL

Incheiat ast5zi 29 octombrie 202L cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
Fr6ncesti, ora 14,00.

Sedinta a fost convocatb de c5tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 273 din22.10.202L cu urm5torul proiectde ordine dezi:

1. Proiect de hotdr6re cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2022;

2. Proiect de hotdrire cu privire la Rectificarea bugetului local al Comunei
Fr6ncesti, pentru anul 2021;

3. - Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea achizition5rii unui teren in
suprafata de minim 7000 mp, cu deschidere la strad5 de minim 30 ml ?n comuna Fr6ncegti,
satul FrAncesti, judetul VAlcea .

4. - Proiect de hotdrAre cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local Fr6ncesti in cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor vacante de director si

director adjunct la Scoala GimnazlalS, comuna FrSncesti .

5 - Proiect de hotdr6re cu privire la elaborarea certificatului de performant5
energeticd pentru cbminul cultural din satul Genuneni tn vederea organizbrii receptiei la

terminarea lucr5rilor .

6 - Proiect de hotdrAre cu privire la modificarea HCL nr.57 din 23.09,2021 pentru
aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare ( SF ) pentru
obiectivul de investitli ,, Extindere retea alimentare cu apd si infiintare retea canalizare si

statie epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea "
7 - Proiect de hotdr6re cu privire la modificarea Programului anual de investilii

pentru anul 2021,

8 - Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea cererii de finanlare si a devizului
general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si

Adminlstratiei a proiectului privind obiectivul ,, tnfiinlare retea de canalizare si statie de
epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea",

Diverse,
Sedinta se desfSgoar5 in cadrul prim5riei comunei Fr6ncesti,
La deschiderea sedintei au fost prezenti 14 consilieri din totalul de L4 consilieri in

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

Fr6ncesti, domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei Fr6ncesti.
Fiind statutarS, se declarE deschisE sedlnta ordinarE a Consiliului Local Fr6ncesti.
Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, secretarul

unitdtii d5 citire procesului verbal al sedinlei extraordinare din data de 05 octombrie2O2T.
Se supune la vot procesul verbal gi se aprobS cu unanimitatea prezent5.
In continuare/ se dd citire ordinii de zi . Domnul primar, Parschiv Daniel Florin propune

suplimentarea ordinii de zi cu doud proiecte, dupS cum urmeazS:

Tii



de hot5rAre privind " constatarea incet5rii de drept a mandatului de
al domnului Baicu Gheorghe Ovidiu si declararea ca vacant a locului ocupat de
liul Local al comunei Fr6ncesti ".

2 proiectul de hot5r6re privind <actualizarea Organigramei gi

personalul din cadrul aparatului propriu al primarulul comunei
serviciilor publice, aflate sub autoritatea consiliului Local Fr6ncesti <

Se supune la vot ordinea de zi si suplimentarea ordinii de zi si

Statul de functii pentru

Fr6ncesti gi din cadrul

se aprobd cu 14 voturi
<< pentru >>,

Domnisoara secretar subliniazS ca initiator al tuturor proiectelor de hot516re este
primarul.

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotdr6re cu
privire la " constatarea incetSrii de drept a mandatului de consilier local al domnului Baicu
Gheorghe Ovidiu si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al
comunei FrAncesti ".

Presedintele de sedin!5 dA citire proiectului de hot516re, referatului constatator nr.
tLl47 din 28,10.202L, referatului de aprobare nr. 11148 din 28.10,2027, cu privire la

,,constatarea incetSrii de drept a mandatului de consilier local al domnului Baicu Gheorghe
Ovidiu si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al comunei
Fr6ncegti ".

De asemenea, sunt prezentate si demisia domnului Baicu Gheorghe Ovidiu din functia
de consilier local din partea formatiunii politice Partidul Social Democrat inregistratS cu
numbrul tLt46 din 28.10.2021, precum si raportul de specialitate nr. 11149 din 28.lO.ZOZL.

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific6 c5 au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Alte discutii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi si se aprobi cu 14 voturi "pentru".

Se constat5 incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului
Baicu Gheorghe Ovidiu 9i se declar5 vacant locul ocupat de aceasta in Consiliul Local al
comunei FrAncesti.

2. In continuare, este supus dezbateriipUn-qt!.rc-A1_de pe ordinea de I : Proiect de
hotdrSre cu privire la <actualizarea Organigramei gi Statul de funclii pentru personalul din
cadrul aparatului propriu al primarului comunei FrSncesti gi din cadrul serviciilor publice,
aflate sub autoritatea Consiliului Local Fr6ncegti < .

Presedintele de sedint5 dA citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.
11752 din 28.t0.202L, prin care se propune actualizarea 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 FrSncesti, referatului viceprimarului
nr. 11151 din 28.10.2021, precum si raportului de specialitate nr. 11155/ ZB.IO.ZOZ1

Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specificd cE au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotb16re gi nu necesitS dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi gi propunerea f5cut5 si se aprob} cu
14 voturi "pentru" . Se actualizeazd organigrama si statul de functii pentru personalul din
cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fr6ncesti, dup5 cum urmeaz}:

1.Se desfiinteaz5 funclia de conducere de administrator public la nivelul Comunei
FrAncesti, judetul VSlcea.
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2. Se infiinteazH functia de consilier, grad profesional I - personal
Cabinetului Primarului.

Se aprob5 organigrama $i statul de functii ale aparatului de specialitate
comunei Frdncestl, judetul V6lcea, conform anexelor nr.1- gi 2 prezentate in
hot516re.

3. Urmitorul punct pe ordinea de zi este : Proiect de hotdr6re cu privire la

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul2022.
Presedintele de sedin!5 dA citire proiectului de hotSrAre, referatului de aprobare nr.

9325 din 21.09,202t. cu privire la "stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022",
referatului nr.9324 din 21.09.2021, intocmit de inspector ITL privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale pentru anul2022, precum 9i raportului de specialitate nr. 9514 din 22.09.202L ;

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 hot516re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi gi propunerea fdcutd si se aprob5 cu

14 voturi "pentru" . Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile in

sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2022, astfel cum sunt redate in Anexa nr. 1 la
proiectul de hot5r6re.

4-_PUrcIULpalfU_pe_oldUCA_dC_Zt Proiect de hotir6re cu privire la Rectificarea

bugetului local al Comunei Fr6ncesti, pentru anul 2021.

Presedintele de sedintS d5 citire proiectului de hotdrAre, referatului de aprobare nr.
10306 din 13.10.2021, referatului nr. 10305/13.10.2021 intocmit de compartimentul
contabilitate

De asemenea/ sunt prezentate 9i adresa VL_STG-167351L7.L0.202L emis5 de
Administratia JudeteanS a Finantelor Publice VSlcea, adresa nr. L57661 08,10.2021 emis5 de
Consiliul Judetean V6lcea, precum si raportul de specialitate nr. 10307 din 13.10.2021.

Alte discutii nu sunt,
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 c5 au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi si propunerile f5cute 9i se aprob5 cu

14 voturi "pentru" . Se aprobE rectificarea Bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei
Fr6ncesti, pentru anul 2021,, astfel:

Se majoreaz6 bugetul local la anumite capitole dupa cum urmeaza :

- 11.02.06 (sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale) -400 mii lei;
- 11.02.05 (sume defalcate TVA drumuri) -B mii lei;

Bugetul Local la venituri s-a marit cu suma de 408 mii lei de la 8231,50 mii lei
Totaliz6ndu-se suma de 8639,50 mii Iei la venituri.
Bugetul Local la cheltuieli s-a marit cu suma de 408 miilei de la 8231,50 mii lei, dupa

cum urmeaza:
- CAP,841710130 " Modernizare drumuri de interes local in satele Francesti,Dezrobiti

si Mosteni(La Balteanu,Brighidii,Colnic)" -se majoreaza cu SUMA -158 mii lei
- CAP.67.03 .071 7L.01.30 (investitii) - suma de 75 mii lei; pentru "Camine culturale

Genuneni, comuna Francesti"
- CAP.67.05.0t1 7L.)L.30 (investitii) - suma de 175 mii lei; pentru "Sala de Sport Scoala

Gimnaziala, comuna Francesti"
Totaliz6ndu-se suma de 8639.50 mii lei la cheltuieli.



, I -Prcjpun:.rnodificarea pe trimestrul IV la urmatoarele cap. si aliniate dupa cum

. - CAP.' 103.-se diminueaza cu SUMA -0.50 mii lei
- CAP.700501/550165 ,-se majoreaza cu SUMA -0.50 mii lei
- CAP.510103/203003 .-se diminueaza cu SUMA -14 mii lei
- CAP.B4030tl7L0130 ,-se majoreaza cu SIJMA -14 mii lei "Modernizare drumuri de

interes local in satele Francesti,Dezrobiti si Mosteni(La Balteanu,Brighidii,Colnic)"
- CAP.700600/200103 - se diminueaza cu SUMA -34 mii lei
- CAP.840301/710130 - se majoreaza cu SIJMA -34 mii lei "Modernizare drumuri de

interes local in satele Francesti,Dezrobiti si Mosteni(La Balteanu,Brighidii,Colnic)"

Proiect de
hotdr6re cu privire la aprobarea achizition5rii unui teren in suprafata de minim 7000 mp,
cu deschidere la stradb de minim 30 ml in comuna Fr6ncesti, satul Fr6ncesti, judetul VSlcea .

Presedintele de sedint5 prezint5 proiectul de hotSr6re insotit de referatul de aprobare
nr. 10488 din 18,t0.207I, referatul nr, 10339/13.I0.2027 intocmit de viceprimarul localit5tii ,

precum si raportul de specialitate nr. 10542 din 18.10.202t
Domnul viceprimar Cioboat5 Dumitru Flavius ii propune pe consilierul local, Scurtu

Gheorghe drept reprezentant al Consiliului Local Fr6ncesti pentru constituirea comsiei in
vederea achizition5rii unui teren in suprafata de minim 7000 mp, cu deschidere la strad5 de
minim 30 ml in comuna Fr6ncegti, satul FrSncesti, judetul V6lcea .

Alte propuneri nu sunt.
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 hotd16re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare,

Se supune la vot punctul cinci de pe ordinea de zi si propunerea f5cut5 si se aprobS cu
14 voturi "pentru" . Se aprob5 achizitionarea prin cumplrare a unui teren in suprafata de
minim 7000 mp, cu deschidere la strad5 de minim 30 ml in comuna Fr6ncesti, satul
FrSncegti, judetul V6lcea in vederea construirii statiei de epurare ape uzate pentru reteaua
de canalizare,

Se aprob5 achizitia unui serviciu de evaluare prestart de un evaluator autorizat pentru
evaluarea terenului ce urmeaz5 a fi identiflcat spre achizitionare.

Se desemneazS domnul consilier local Scurtu Gheorghe sE fac5 parte din comlsia ce va
fi constituit5 pentru identificarea terenului, ce va fi numitb prin dispozitia primarului comunei
Fr6ncegti.

Se imputernicegte primarul comunei Frdncesti s5 semneze contractul de achizitie a

serviciului de evaluare.

6. Punctul gase pe ordinea de !, Proiect de hotdr6re cu privire la desemnarea
unui reprezentant al Consiliului Local Frdncesti in cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea
functiilor vacante de director si director adjunct la Scoala GimnazialS, comuna Fr6ncesti.

Presedintele de sedinlE dA citire prolectului de hotdrAre, referatului de aprobare al

Primarului comunei Fr6ncesti inregistrat sub nr, L0664 din 20.L0,2021, cu privire la
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Frdncesti in cadrul comisiei de concurs
pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct la Scoala GimnazialS,
comuna Fr6ncesti .

De asemenea, sunt prezentate adresa Inspectoratului Scolar Judetean V6lcea nr.
10655 din 20.I0.202t, adresa Scolli Gimnaziale, comuna FrAncesti, nr. 10663 din
20.10.202L, precum si raportul de specialitate nr. L07LS din 21.lO.ZO2l.
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Domnul consilier VlSdescu Ion il propune pe domnul consilier Cioboat5 Dumitrqi
drept reprezentant al Consiliului Local Fr6ncesti in comisla de concurs pentru

functiilor vacante de director si director adjunct la gcoala GimnazialS, comuna Fr6

Alte propuneri nu sunt.
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 hoti16re 9i nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul gase de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu 14 voturi "pentru".
Se desemneazS d-nul consilier Cioboatd Dumitru Flavius drept reprezentant al Consiliului
Local Fr6ncesti in comisia de concurs pentru ocuparea functiilor vacante de director si

director adjunct la Scoala GimnazialS, comuna Fr6ncesti,

Proiect de
hotd16re cu privire la elaborarea certificatului de performant5 energetic5 pentru cEminul
cultural din satul Genuneni in vederea organizdrii receptiei la terminarea lucrdrilor .

Presedintele de sedintS dE citire proiectului de hotdrSre, referatul de aprobare nr,
L0762 din 21.L0.2021., cu privire la " elaborarea certificatului de performantb energetic5
pentru cSminul cultural dln satul Genuneni in vederea organiz5rii receptiei la terminarea
lucrErilor",

De asemenea, sunt prezentate Adresa CNI - Compania NationalS de Investitii nr.
10662 din 20.10.202t, precum si raportul de specialitate nr. 10765121.L0.202L.

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

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul sapte de pe ordinea de zi gi propunerea f5cutb si se aprobS
cu l-4 voturi "pentru" . Se aprobl elaborarea certificatului de performant5 energeticd pentru
cbminul cultural din satul Genuneni in vederea organizbrii receptiei la terminarea lucrSrilor.

8. gurclul-apt-p-ordinea ele zi, Proiect de hotirAre cu privire la modificarea HCL

nr.57 din 23.09.2021 pentru aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei unor
servicii de proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere retea alimentare cu apE

si infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna FrAncesti, judelul VAlcea "
Presedintele de sedintE dd citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.

10118 din 06.10.202L, prin care se propune modificarea HCL nr. 57 din 23.09.202L pentru
aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare ( SF ) pentru
obiectivul de investitii ,, Extindere retea alimentare cu apd si infiintare retea canalizare si

statie epurare ape uzate in comuna Frdncesti, judetul VAlcea " , precum si referatului
viceprimarului nr. 10117 din 06,L0.202L

De asemenea, este prezentat si raportul de specialitate nr. L0153107.L0.202L.
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 hotS16re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot pLlnctul opt de pe ordinea de zi 9i propunerea f5cutE 9i se aprob5 cu
14 voturi "pentru" . Se aprobd modificarea HotE16rii Consiliului Local nr. 57 din 23.09.202L
cu privire la aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei unor servicii de proiectare (
SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere retea alimentare cu ap5 si infiintare retea



statie epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea ", dup5 cum

Se aprob5 Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea
cu ap5 in comuna Fr6ncesti, judetul Vdlcea",

L.^2. Se aprobS Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii ,, infiintare retea de
canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea".

2,^L, Se aprob6 achizitia unor servicii de proiectare ( SF ), documentatii avize, studiu
geotehnic, ridicEri topografice si expertize pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea
alimentare cu ap6 in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea".

2.^2. Se aprobd achizitia unor servicii de proiectare ( SF ), documentatii avize, studiu
geotehnic, ridicSri topografice si expertize pentru obiectivul de investitii ,, tnfiintare retea de
canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea".

Celelalte prevederi ale HCL nr.57 din 23.09.2021 rEm6n neschimbate.
Se imputerniceste primarul pentru semnarea contractelor .

rrv!q.q.E Lu prrvils tq ltt\JuilrLorqcl rrugroilrutut oiludt uc iltvuSLllll pcl ILI u dllul zvLL,
Presedintele de sedin!5 dE citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.

10156/ 07,I0.202L a primarului comunei Fr6ncesti cu privire la initierea proiectului de
hot516re, referatul nr. 10155 din 07.tO.zOZt intocmit de viceprimarul localitStii, precum si

raportul de specialitate nr. 10403/19.1 0.202L.
Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cE au

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

Se supune la vot punctul nou5 de pe ordinea de zi gi propunerea fdcut5 si se aprobd
cu 14 voturi "pentru" . Se modificS Programul anual de investilii pentru anul 2021 la

obiectivul ce a fost inregistrat sub denumirea de ,, Extindere relea alimentare cu ap5 si

infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea " cu
urmEtoarea titulaturE pentru obiectivele de investitii

- ,,Extindere retea alimentare cu ap5 in comuna Fr6ncesti, judelul V6lcea".
-,, Infiinlare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, ._..,

judetul V6lcea".

10. Punctul zece pe ordinea de zi, Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea
cererii de finanlare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul ,, tnfiintare retea de
canalizare si statie de epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judelul Vdlcea".

Presedintele de sedint5 dd citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.
L0822 din 22.10.202t prin care se propune aprobarea depunerii cererii de finantare si a

devizului general estimativ pentru depunerea la Minlsterul Dezvoltarii, Lucrarilor publice si
Administratiei a proiectului privind obiectivul,, infiintare retea de canalizare si statie de
epurare in comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea".

De asemenea, sunt prezentate si referatul viceprimarului nr. 10808 din 22.t0.202L,
precum 9i adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei , nr. 172793 din
22.09.202t referitor la Programul Nalional de investitii ,,Anghel Saligny,'

Alte discutii nu sunt.

de9. In conti n ua re este su pus d ez-baterji pu ne.tul_nAlfa*pe_qldfJ]_e j_de_Zt p roiect
hotdr6re cu privire la modificarea Programului anual de investilii pentru anul 2021.



Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cd au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesit5 dezbateri

suplimentare.

Se supune la vot punctul zece de pe ordinea de zi gi propunerea fdcut5 si se aprob5 cu

14 voturi "pentru" .

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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