
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   Vâlcea 

UAT COMUNA  Frânceşti 
                                                                            CUI 2541100  

E-mail:frincesti@vl.e-adm.ro 

 

 

                                                  PROIECT DE HOTARARE 

 

          Privind  : aprobarea transmiterii  cu titlu gratuit ( donarii) a  materialelor rezultate in 

urma demolarii imobilului – sediu primarie , aflat în inventarul domeniului privat al 

Comunei Frâncesti, judetul Valcea 

 

        Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinară  din  

data de  __, la care participă un numar de __ consilieri din totalul de 15  in functie. 

       Vazând ca prin HCL nr. 38 / 2022 domnul consilier Andreica Constantin a fost ales 

presedinte de sedinta; 

       Avand in vedere: 

     -Referatul de aprobare al primarului comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul 6503 

din data de 05.07.2022, privind donarea materialelor rezultate  in  urma demolarii, catre 

Complexul National  Muzeal Astra din Sibiu, in vederea  completarii expozitiei Muzeului 

Astra cu un monument de utilitate publică ; 

     -Raportul compartimentului de specialitate nr.   6502 din  05.07.2022; 

     -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Francesti, inregistrat sub 

numarul ____/2022 

      -Procesul verbal  nr. 6546 din 05.07.2022, de afișare  a Anunțului nr. 6545 din 

05.07.2022 cu privire la proiectul de hotarare initiat ; 

  - prevederile Hotararii Consiliului local nr.57/2022 privind trecerea unor bunuri imobile 

din domeniul public in domeniul privat al comunei Frâncesti, judetul Valcea; 

    - solicitarea formulată de catre Complexul National Muzeal Astra din Sibiu nr. 2213 din 

18.03.2022,  in sensul completarii expozitiei Muzeului Astra cu un monument de utilitate 

publică , respectiv cladirea veche a primariei Frâncesti, prin donarea acesteia catre Muzeu;  

    In conformitate cu: 

   -prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 

public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001; 

   - prevederile art.  108  lit.e) din OUG nr. 57/1019  privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

     



    -prevederile  art. 555,  art. 985  si  art.1011 alin.(1) din Legea nr. 287/2009, privind 

Codul Civil, republicată; 

- prevederile  Legii nr. 50/1991, privind autorizarea  lucrarilor de constructii ; 

    In temeiul dispozitiilor  art. 129 alin. (2) lit.c, ale  art. 139 alin.(1) precum si cele ale art. 

196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local 

Frâncesti, cu un numar de __ voturi ,,pentru ,, adopta urmatoarea: 

 

                                                                 HOTARARE : 

 

     Art.1. (1) Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit- donarea  materialelor rezultate in urma 

demolarii imobilului – sediu primarie, aflat în inventarul domeniului privat al Comunei 

Frâncesti, judetul Valcea catre Complexul National Muzeal Astra din Sibiu. 

    Art.2. –   Se imputerniceste primarul comunei Francesti, domnul Paraschiv Daniel 

Florin  sa semneze actul notarial privind transmiterea cu titlu gratuit a materialelor 

rezultate in urma demolarii imobilului – sediu primarie, catre  Complexul National Muzeal 

Astra din Sibiu. 

    Art.3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general al UAT, in 

termenul prevazut de lege: 

- Primarului comunei Frâncesti  

- Institutiei Prefectului- Județul Vâlcea. 

- Complexului Muzeal Astra din Sibiu. 

 

 

                                                             Frâncești : 05.07. 2022 

 

                     Initiator proiect,                                        Avizat pentru legalitate, 

                      PRIMAR                                                 Secretar general  comună 

          PARASCHIV DANIEL FLORIN                      LAZĂR ELENA GABRIELA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

    JUDETUL VALCEA 

NR.  6503 din  05.07. 2022 

 

 

 

                                                    REFERAT DE APROBARE 

 

            Transmiterea cu titlu gratuit- donarea, materialelor rezultate in urma demolarii 

imobilului – sediu primarie, catre Complexul Muzeal Astra din Sibiu 

               

                         Avand in vedere referatul intocmit de catre  responsabilul din cadrul 

Compartimentului Urbanism din cadrul Aparatului de specialitate, prin care se propune   

initierea unui proiect de hotarare, pentru  transmiterea cu titlu gratuit a  materialelor 

rezultate in urma demolarii  imobilului – sediu primarie, imobil  trecut din domeniul 

public in domeniul privat  conform HCL nr.  56/ 2022. 

 

   Avand in vedere solicitarea formulată de catre Complexul National Muzeal Astra din 

Sibiu, in sensul completarii expozitiei Muzeului Astra cu un monument de utilitate 

publică, respectiv cladirea veche a primariei Frâncesti. In planul reprezentarii unei regiuni, 

ea imbogateste satul oltenesc reconstruit in muzeu, alături de alte monumente din judetele  

Gorj, Mehedinti, Valcea. 

    Consideram ca acest transfer reprezinta o oportunitate si pentru comuna Frâncesti, care 

va fi astfel reprezentată in cel mai mare muzeu etnografic in aer liber din Europa. 

 

     Fata de cele prezentate va propun analizarea si avizarea proiectului de hotarare in forma 

prezentată 

 

 

 

 

                                                        PRIMAR, 

                                          PARASCHIV DANIEL FLORIN 

 

 

 

 

 



 

 

 PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI 

    JUDETUL VALCEA 

NR. 2253 din  02.03. 2022 

 

 

 

                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 

 

                Privind  transmiterea cu titlu gratuit- donarea, materialelor rezultate in urma 

demolarii imobilului – sediu primarie, catre Complexul Muzeal Astra din Sibiu 

 

                         Subsemnata Mircea Claudia, responsabil  urbanism cu delegare de 

atributii, avand in vedere  solicitarea formulată de catre Complexul National Muzeal Astra 

din Sibiu, in sensul completarii expozitiei Muzeului Astra cu un monument de utilitate 

publică , respectiv cladirea veche a primariei Frâncesti. In planul reprezentarii unei 

regiuni, ea imbogateste satul oltenesc reconstruit in muzeu, alături de alte monumente din 

judetele Gorj, Mehedinti, Valcea. 

     Tinand cont de faptul ca  imobilulu sediu- primarie , conform HCL nr. 56/2022 a fost  

trecut din domeniul public in domeniul privat in  vederea demolarii acesteia dupa 

obtinerea  autorizatiei de desfiintare , conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

            Ca urmare a memoriului tehnic intocmit de catre SC  RIONVIL  SRL, la  

constructia -Sediu primarie,  se constată  ca aceasta cladire se află in stare continua de 

degradare,iar in acest moment acest corp de cladire nu mai este  utilizat, deoarece  in anul 

2020 a fost finalizat noul sediu de primarie. 

        Fata de cele prezentate va propun initierea unui proiect de hotarare in vederea  

transmiterii  cu titlu gratuit- donarea   materialelor rezultate in urma demolarii imobilului – 

sediu primarie, catre Complexul Muzeal Astra din Sibiu. 

 

 

 

                                         Responsabil urbanim cu delegare de atributii, 

                                                           Inspector, 

                                                    Claudia Mircea 

 

 

 



 

 

 

 


