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CONSILIUL LOCAL

PRorEcr DE HorAnnne

Cu privire la: alegerea presedintelui de sedintS al Consiliului Local al comunei
Frdncesti pentru sedinta extraordinard din data de 03 decembrie 2O2t

Primarul comunei Frdncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Frdncesti intrunit in gedin!5 ordinarb publicS la data de
03.L2.2021 la care participil un numdr de ..,., consilieri din totalul de 14 in functie,
gedintii condus5 de domnul consllier

Av6nd in vedere :

-Referatul de aprobare nr. 12360 din 02.L2.2021, cu privire la ,,alegerea
presedintelui de sedintd al Consiliului Local al comunei Fr6ncesti pentru sedinta
extraordinari din data de 03 decembrie 202I ";
-Referatul nr. 12359 din 02.t2.2021, intocmit de secretarul general al localit5lii
privind Alegerea presedintelui de sedintd al Consiliului Local;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru invbtbm6nt, culte, sdndtate, cultura,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe,
dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget - finante, administrarea
domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si

comert, comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apdrarea ordinii
publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;
- Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit6lii proiectului de hot5rdre,
intocmit de cdtre secretarul localit5[ii asupra proiectului de hotir6re,

in conformitate cu art. 123 din OUG nr.57l2Ot9 privind Codul administrativ, cu
modificdrile si completilrile ulterioare, art, 15 din Regulamentul pentru desfdgurarea
sedlntelor Consiliului Local al Comunei Francegti aprobat prin HCL nr. 6Ll5 din
19.11.2020.

in temeiul art. 139 alin. (1) sl 196 alin, 1 lit a) din OUG nr.5712019 privind
Codul administrativ, cu modificSrile si completbrile ulterioare, propune urmdtoarea :

HOTARARE

Art.1 Se numegte in functia de pregedinte de gedint6, pentru conducerea
gedintei extraordinare a Consiliului Local Frdncesti din data de 03 decembrie 2027, d-
nul consilier ............

Art. 2 La inchiderea sedintei , mandatul inceteazd de drept.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot516ri se imputernicegte

secretarul localit5tii care o va comunica la: Institutia Prefectului - judetul V6lcea,
Primarului si Consilierului .....

INITIATOR
PRIMA& AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GEN
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PRIMARIA COMLINEI FRANCESTI

: FRANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; Fax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-ma il :franc es tiprimaria@yahoo. c om

Nr, 12360/ 02.12.2021

REFERAT DE APROBARE

Prin referatul nr, 12359 din 02.12.2021, secretarul general atrage atentia cE in ziua de
03 decembrie 202I se desfSsoard concursul pentru ocuparea functiilor vacante de director si

director adjunct . Precum si faptul cE presedintele de gedin!5 al Consiliului Local Fr6ncesti, ales
pentru un mandat de 3 luni in persoana domnului CioboatS Dumitru - Flavius a fost desemnat
reprezentant al autoritdtii deliberative in cadul comisiei de comisiei de concurs pentru
ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct la Scoala GimnazialS, comuna
F16ncesti.

Pentru conducerea lucrdrilor gedinlei extraordinare convocati pentru data de 03

decembrie 207L, initiez proiectul de hot5rSre pentru alegerea unui pregedinte de gedinf5.

La inchiderea sedintei , mandatul va inceta de drept.

PRIMAR,

Paraschiv Daniel Florin
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Nr. 12359 din 02.L2.2021

AVIZAT
PRIMAR,

PARASCHIV Daniel - Florin

coN'u'

L^
Referat

Prin HCL nr.70 din 29.L0.202L, domnul consilier local / viceprimar Cioboatd Dumitru
Flavius a fost desemnat reprezentant al Consiliului Local Fr6ncesti in cadul comisiei de
comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct la
Scoala GimnazialS, comuna Fr6ncesti .

tn sedinta Consiliului Local Fr6ncesti din data de L5.LL.2O2L, prin HCL nr. 75 a fost
ales presedinte de gedinte pentru un mandat de 3 luni domnul consilier local / viceprimar
CioboatS Dumitru Flavius, respectiv noiembrie 9i decembrie 202t, precum si luna ianuarie
2022.

Motivat de faptul cE in ziua de 03 decembrie 2021 se desf5soar5 concursul pentru
ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct , datd la care Consiliul Local este
convocat in sedintd extraordinarS este necesar initierea unui proiect de hotdr6re pentru
alegerea presedintelui de sedintb care sd conduc5 lucr5rile aferente.

Secretar general,
rr. MariT\y,nia
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PRIMARIA COMLII{EI FRANCE STI

\'el : 02 5 0/7 62 60 l ; I,-ax;

: FRANCESTI ::
02 5 0/7 62 7 5 5 e-mail ;francestiprimaria@yahoo.com

Afisat azi, 02.t2.202L, ora 1"2,00, nr. 12361
la sediul primiriei comunei FrAncesti

ANUNT

tn conformitate cu art. 7 dln Legea nr 52l2OO3 privind transparenla decizionalS in
administratia publicS, republicatS, aducem la cunostin!5 publicS intentia de suplimentare a

ordinii de zi a sedintei extraordinare din data 03.L2.202L cu urm5toarul proiect:

1 Proiect de hotSrSre cu prlvire la alegerea presedintelui de gedintS al Consiliului Local al

comunei Fr6ncesti pentru sedinta extraordinarS din data de 03 decembrie2O2L.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la domnisoara Dumitragcu Maria Lavinia,
secretar general Comuna FrSncesti.

Primar , Secretar General,
PARASCHIV MARrA.LAyrNrA qUMry
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PRIMAI{IA COMUNEI FRANCESTI

: F-RANCESTI ::
'l'el:0250/762601; Irox: 0250/762755 e-mail;Jrancestiprimaria@yahoo.com

Nr. L24L7 lO3.L2.2O2L

PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 03 decembrie 2021 de c5tre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv
Daniel Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afigSrii anunlului nr.
I236L din 02,L2.202L pentru aducerea la cunostint5 public5 a Proiectului de hotirdre
privind alegerea presedintelui de sedint5 al Consiliului Local al comunei Fr6ncesti pentru
sedinta extraordinard din data de 03 decembrie 202L .

Locul de afigare : avizier Consiliului local Fr6ncesti si Site -ul PrimSriei comunei
F16ncesti,

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57l20Lg privind Codul administrativ, cu

modificSrile si completSrile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 52l2OO3 privind
transparenta decizionalS in administratla publicS, s-a intocmit prezentul proces-verbal.

Primar ,

DANIEL FLORIN PARASCHIV
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T'el:0250/762601;F'ax; 0250/762755 e-mail;.francestiprttnaria@yahoo.cotn

Nr. 12418 103.12,2021 AVIZAT,
PRIMAR

PARASCHIV DANIEL _ FLORIN

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotS16re a fost initiat motivat de faptul cb reprezentantul Consiliului Local
FrSncesti desemnat in cadrul comisiei de comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor
vacante de director si director adjunct la Scoala GimnazialS, comuna Fr6ncesti prin HCL nr.7O
din 29.10.202L a fost ales si presedinte de sedint5 pentru un mandat de trei luni. Iar sedinta
extraordinard convocat5 pentru data de 03 decembrie 202L concordS cu probele care se
desf5soarb in cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director
adjunct.

De asemenea, proiectul de hotbr6re este argumentat si art, 123 din OUG nr. 57l20Lg
privind Codul administrativ, cu modificErile si completdrile ulterioare, art, 15 din Regulamentul
pentru desfdsurarea sedintelor Consiliului Local al Comunei FrAncesti aprobat prin HCL nr.
61/5 din 19.11.2020.

Supunem spre aprobare Consiliului local Fr6ncegti prezentul proiect de hotdr6re privind
alegerea presedintelui de sedintS,





PRIMARIA COMTINEI FRANCESTI

= I]RANCES'II ::
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Nr, 12419 din 03.L2.202L

RAPORT

Privind avizarea legalitdlii proiectului de hotdr6re conform art. 243 din O.U.G. nr.57 |
2019 privind Codul Administrativ

Proiectul de hotdrdre privind ,,alegerea presedintelui de sedint5 al Consiliului Local al comunei
Fr6ncesti pentru sedinta extraordinar5 din data de 03 decembrie2O2L"

Competenla
Potrivit prevederilor art. 1"39 alin. (1) si art, 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57120L9 privind Codul

administrativ, cu modificSrile si complet5rile ulterioare, aprobarea proiectului de hot516re este de
competenta consiliului local.

Dreptul material art. 123 din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modiflc5rile si

completdrile ulterioare, art. 15 din Regulamentul pentru desf5surarea sedintelor Consiliului Local al

Comunei Fr6ncesti aprobat prin HCL nr. 6tl5 din 19.Lt,2020, art.7 alin.l din Legea nr. 5212003 privind
transparenta decizionalS in administratia publicS, republicatS.

Vot: Pentru adoptarea hot516rii este necesar votul majoritSlii simple a consilierilor locali in functie,
prezenti la sedintS.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotdr6re privind,,alegerea presedintelui
de sedintS al Consiliului Local al comunel Frdncesti pentru sedinta extraordinarE din data de 03 decembrie
202r ".

Secretar general,

,ono)

ii
I

.J




