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PROCES .VERBAL

Incheiat ast5zi 31 august 202L cu ocazia sedinlei ordinare a Consiliului Local
Fr6ncesti, ora 14,00.

Sedinfa a fost convocat5 de cStre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 225 din 25.08,202L cu urm5torul proiect de ordine dezi :

1. Proiect de hotd16re cu privire la aprobarea infiin!5rii funcliei de administrator
public la nivelul comunei FrSncesti, precum si actualizarea organigramei gi a statul de funclii
al aparatului de specialitate al primarului comunei Fr6ncesti, judelul V6lcea;

2. - Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea execuliei bugetului local si

bugetului institutiilor flnantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06,2021.

Diverse,

Sedinta se desfSgoarE in cadrul prim5riei comunei Fr6ncesti.
La deschiderea sedintei au fost prezenti L5 consilieri din totalul de 15 consilieri in

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

FrSncesti, domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei Fr6ncesti.
Fiind statutarS, se declarS deschisE sedinla ordinarE a Consiliului Local Fr6ncesti.
Conform art. 138 alin. 15 din OUG nr.5712079 privind Codul administrativ, secretarul

unitStii db citire procesului verbal al sedinlei extraordinare de indat5 din data de 26 august
2021.

Se supune la vot procesul verbal gi se aprobd cu unanimitatea prezentS.
In continuare/ se d5 citire ordinii de zi si, totodat6, domnul primar Paraschiv Daniel

Florin propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hot516re aprobarea
obiectivului de investitii " Amenajare exterioar5 c5min cultural Genuneni ".

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

Domnisoara secretar subliniazS ca initiatorii proiectelor de hot5rSre sunt primarul 9i
viceprimarul pentru perioada de delegare de atributii de primar.

1. Este supus dezbateriipgnctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotdrAre cu
privire Ia aprobarea infiint5rii funcliei de administrator public la nivelul comunei FrAncesti,
precum si actualizarea organigramei gi a statul de funclii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Fr6ncesti, judetul V6lcea ;

Presedintele de sedintS d5 citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.
7247 din 27.07.2021, prin care se propune aprobarea infiinf5rii func[iei de administrator
public la nivelul comunei Fr6ncesti, precum si actualizarea organigramei 9i a statul de funclii
al aparatului de specialitate al primarului comunei FrSncesti, judelul VSlcea.



viceprimarului nr. 7246 din 27.07.202t si

cu aviz favorabil 9i se specificd cd au
hot516re 9i nu necesit5 dezbateri

punctul unu de pe ordinea de zi si se aprob5 cu 14 voturi "pentru"
ImpotrivS a votat domnul consilier Ilinescu Grigore.

Se desfiinfeaz5 funclia de consilier, grad profesional I - personal contractual - vacantfi
din cadrul Cabinetului Primarului.

Se aprob5 infiintarea functiei de administrator public la nivelul Comunei Fr6ncegti,
judelul VAlcea.

Se aprob5 organigrama 9i statul de funclii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei FrAncegti, judetul V6lcea, cu modific5rile aferente.

Numirea gi eliberarea din functie a administratorului public se face de c6tre primarul
comunei Frdncegti, prin dispozitie.

Dispozitia de numire va avea ca anex5 contractul de management, figa postului,
obiectivele de indeplinit 9i criteriile de performantH.

Contractul de management se incheie intre primarul comunei FrAncegti 9i
administratorul public, pe perioadd determinatd, egalH cu mandatul primarului. Primarul
comunei Fr6ncegti va aduce la indeplinire prezenta hot5r6re prin intermediul
com partimentului Resurse umane.

2. In continuare. este supus dezbaterii punctul doi de pe ordinea de zi : Proiect de
hotdrdre cu privire la aprobarea execuliei bugetului local 9i bugetului institutiilor finantate
integral sau parlial din venituri proprii la 30.06.2021.

Presedintele de gedinle de citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare al
Primarului comunei Fr6ncesti inregistrat sub nr. 7516 din 04.08.202t, precum si referatului
privind aprobarea executiei bugetului local bugetului institutiilor finantate integral sau partial
din venituri proprii la 30.06.2027, nr.7515 din 04.08.202L ;

De asemenea, sunt prezentate adresa VLG_STZ-12366 din 29 iulie 2021 emisa de
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea , precum si raportul de specialitate nr.
76881 10.08.2021 ;

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

fost studiate materialele anexate proiectului de hot5rSre gi nu necesit6 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi gi propunerea f5cutH 9i se aprob5 cu
15 voturi "pentru" . Se aprob5 executia bugetului local si a bugetului instituliilor finanlate
integral sau partial din venituri proprii la 30.06.2021, astfel cum a fost prezentatS.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot5rAri se ins5rcineazS primarul comunei
FrAncegti.

3. Urmdtorul punct oe ordinea de zi este: Proiect de hotdr6re cu privire la
aprobarea aprobarea obiectivului de investilii " Amenajare exterioarH CHmin Cultural
Genuneni ".

Pregedintele de gedinF dE citire proiectului de hotHr6re, referatului de aprobare nr.
8376 din 27.08.202L cu privire la initierea proiectului de hotSr6re, precum 9i raportul de
specialitate nr. 8377 I 27 .08.202L.
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Alte disculii 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 necesitd dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi gi propunerea f5cut5 si se aprob5 cu
15 voturi "pentru" . Se aprobd obiectivul de investitii " Amenajare exterioar5 C5min Cultural
Genuneni".

Se aprobS intocmirea devizului general.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotb16ri se insarcineazd primarul comunei
F16ncesti,

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

BUDiHOI SORIN MIHAI




