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                                                A N U NT     SEDINTA 

 

 

            In data de 30 septembrie   2022, orele  12,00, va avea loc sedinta ordinara a 

Consiliului local Frâncesti, care se va tine la sediul Primariei comunei Frâncesti, cu 

următoarea ordine de zi : 

 

          1.Aprobarea ordinei de zi a sedintei din data  de 30 septembrie  2022; 

      2.Aprobarea procesului verbal intocmit in sedinta  ordinara din data  31 august 

2022 ; 

      3. Proiect de hotarare  privind  rectificarea bugetului local al comunei Frâncesti 

pe anul 2022; 

     4.Proiect de hotarare privind  aprobarea aproba Regulamentului  privind 

procedura de  inregistrare,evidenta si radierea  vehiculelor pentru care exista 

obligativitatea inregistrarii, de  pe raz administrative-teritorială a comunei 

Frâncesti  

     5 Proiect de hotarare  privind desemnarea  a doi reprezentanti din partea 

Consiliului Local al  comunei Frâncesti în Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Frâncesti, pentru anul scolar 2022-2023 

      6. Proiect de hotarare  privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 

Frâncesti în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul 

Școlii Gimnaziale Frâncesti, comuna  Frâncesti pentru anul școlar 2022 -2023 

      7.  Proiect de hotarare  privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 

Frâncesti în Grupul  de actiune antibullying ce urmeaza a se constitui la Scoala 

Gimnazială Frâncesti, pentru anul scolar 2022-2023      

      8.  Proiect de hotarare privind aprobarea  Contractului  de prestari servicii de 

permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor 



exemplarelor de urs brun , incheiat între UAT Comuna Frâncesti si AJVPS Valcea, 

gestionarul Fondului Cinegetic nr. 29 Băbeni. 

   

   9. Proiect de hotarare privind   aprobarea Protocolului de colaborare încheiat 

între FUNDATIA  ERGA OMNES,,, SCOALA  GIMNAZIALĂ FRÂNCESTI si   

UAT COMUNA FRANCESTI     

     10. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Frâncesti, județul 

Vâlcea  

   11. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al 

comunei Frâncesti, judeţul Vâlcea, a suprafeței  934 m.p., teren intravilan situat în 

comuna Frâncesti, satul Cosani, str. Merilor, nr.9 si a constructiei existente pe acest 

teren ,,Cladire sediu Politie cu 3  niveluri (D+P+1E), construita in anul 1975, 

avand suprafata construita la sol de 122 m.p. si suprafata desfasurată de 294 m.p. 

 

 

 

                                               

                                                 PRIMAR, 

                                   PARASCHIV DANIEL FLORIN 
 

 

 


