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                                   JUDEŢUL   Vâlcea 

                                           UAT COMUNA  Frânceşti 

                                                                            CUI 2541100  

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

 

                                       

                                      PROIECT DE    HOTARARE   

          

                       Privind : alocarea sumelor necesare organizarii 

                            „ Pachetelor școlare pentru Pomul  de Craciun „ 

 

      Consiliul local Frâncesti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in data 

de   _ decembrie 2022,  la care participa un numar de  __  consilieri din totalul 

de 15 in functie; 

     Vazand ca prin Hotararea nr. 94 din 23.11.2022,   domnul consilier   

Nicolaescu Filimon  a fost ales presedinte de sedinta; 

    Avand in vedere: 

- Proiectul de hotarare si Raportul de aprobare intocmit de către domnul  Daniel 

Florin Paraschiv , primarul comunei  Frâncesti, prin care se solicita alocarea din 

bugetul local a sumelor necesare organizarii „ Pachetelor scolare pentru Pomul 

de Craciun”, inregistrat  la nr.12103 din  16.11.2022; 

   -Nota de fundamentare intocmita de catre domnul  Cioboata Dumitru Fravius  

prin care se arata necesitatea alocarii sumei de 45.000 lei, necesară organizarii „ 

Pachetelor scolare pentru Pomul de Craciun”, inregistrată la nr.12024din 

14.11.2022; 

   -   Raportul compartimentului de specialitate  din cadrul Primariei Frâncesti, 

prin care se  propune alocarea de resurse financiare in vederea necesare 

organizarii „Serbarii  Pomului de Crăciun” pentru școlarii si preșcolarii înscriși 

la Școlile  si gradinitele de  pe raza comunei Frâncesti, înregistrat sub numarul  

11974/  11.11.2022  ; 

   -  Raportul comun al comisiilor de specialiatate  din cadrul Consiliului local 

Frâncesti, inregistrat sub numarul ____/2021, prin care se avizează favorabil 

proiectul de hotarare, 

   -  Raportul de avizare pentru legalitate exprimat de catre secretarul comunei 

Bărbătesti, inregistrat sub numarul ____/2021; 

      In conformitate cu : 

          - prevederile art. 7 din Legea 52/2003 , privind transparenta  decizională, 

proces verbal nr. 12200 din 17.11.2022 privind afisarea anuntului  nr.12199 din 

17.11.2022 de aducere la cunostiinta publică ; 

        - prevederile art.129, alin.(2), lit.d) cu trimitere la  alin.(7), lit.a), si e )  din 

OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ;  

           -  prevederile Legii nr.317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe 

anul 2022;  



     

 În temeiul art. 139  alin. (3) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019- Codul administrativ, cu modificariule si completarile ulterioare, adopta 

urmatoarea                                      

                                            H O T A R A R E : 

 

         Art.1.-(1)  Se propune  alocarea  din bugetul de venituri si cheltuieli al 

comunei Frâncesti, judetul Valcea, a sumei de 45.000 lei,  in vederea organizarii  

,,Pachetelor scolare pentru  ,Pomul de  Crăciun”, pentru școlarii si preșcolarii 

înscriși la : 

-Scoala  Gimnaziala Frâncesti   

- Scoala Gimnazială sat Dezrobiti  

 -Scoala Gimnazială ,sat Genuneni 

- Grădinița cu program normal , sat  Dezrobiti 

- Grădinița cu program normal , sat Genuneni 

- Gradinita cu program normal  sat Frâncesti  

      Art.2.-Pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri răspund : 

- Primarul comunei Frâncesti, judetul Valcea,  

- Compartimentul Contabilitate, Buget-Finante. 

        Art.3.- Prezenta  hotărâre se aduce la cunostiință  publică prin afișare la 

sediul instituției pentru luare la cunostiință de catre secretarul comunei , si va fi 

comunicată: 

- Institutiei Prefectului-judetul Valcea in vederea exercitarii controlului pentru 

legalitate; 

- Primarului comunei Frâncesti, judetul Vâlcea; 

- Compartimentului  Contabilitate, Buget –Finante; 

 

 

                                                                  Frâncesti : 16.11. 2022 

 

 

   INITIATOR PROIECT,                        VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

      PRIMAR                                                 SECRETAR GENERAL 

DANIEL FLORIN PARASCHIV                ELENA GABRIELA LAZĂR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMARIA COMUNEI  FRÂNCESTI 

    JUDETUL VALCEA 

NR.  11974  din    11.11. 2022 

 

 

 

                                                  RAPORT 

 

           Privind alocarea  de resurse financiare in vederea organizarii pachetelor 

scolare pentru  Pomul de Craciun” pentru scolarii si prescolarii inscrisi la  

Scolile si Gradinitele ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Francesti 

 

       Subsemnata   Antonie Luminita, avand in vedere faptul  ca in bugetul local 

al comunei Frâncesti, avem prevazute sumele necesare, respectiv  45.000 lei,   

ce pot fi cheltuite in vederea  organizarii scolare pentru Pomul  de  Crăciun,  

tinandu-se cont de situatia transmisa de catre Scoala  Gimnaziala Frâncesti, 

scoala cu personalitate juridica,  cuprinzand numarul de prescolari si scolari 

inscrisi la scolile si gradinitele existente,  va propun  domnule primar initierea 

unui proiect de hotarare, in vederea adoptarii Hotararii Consiliului local pentru  

alocarea sumelor necesare achizitionarii  produselor ce urmeaza a le primii  

scolarii si prescolarii inscrisi la Scolile si gradinitele existente pe raza comunei 

Frâncesti. 

 

 

 

                                                Intocmit, 

                                          ANTONIE LUMINITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMARIA COMUNEI  FRÂNCESTI 

    JUDETUL VALCEA 

NR.12103 din  16.11. 2022 

 

 

 

                                          REFERAT DE APROBARE 

 

                Privind alocarea de resurse financiare in vederea organizarii  

pachetelor scolare ce urmeaza a fi distribuite elevilor pentru Pomul de Craciun” 

pentru scolarii si prescolarii inscrisi la Scolile  si Gradinitiele de  pe raza 

comunei Frâncesti 

 

      Avand in vedere Raportul intocmit de catre compartimentul contabilitate si 

Nota de fundamentare, intocmita de catre viceprimarul comunei Francesti, prin 

care se  specifica faptul ca  in bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei 

Frâncesti, dispunem de sumele necesare   ce urmează a fi alocale  in vederea 

achizitionarii produselor pentru formarea pachetelor ce urmeaza a fi  distribuite 

elevilor si prescolarilor inscrisi la : 

-Scoala  Gimnaziala Frâncesti   

- Scoala Gimnazială sat Dezrobiti  

 -Scoala Gimnazială ,sat Genuneni 

- Grădinița cu program normal , sat  Dezrobiti 

- Grădinița cu program normal , sat Genuneni 

- Gradinita cu program normal  sat Frâncesti  

 din comuna Frâncesti cu ocazia  ,,Pomului de Craciun” . 

          Suma necesara pentru organizarea  evenimentului este de 45.000 lei. 

Totodata  se   arata ca in cadrul  scolilor si gradinitelor  din comuna Frâncesti  isi 

desfasoara cursurile un numar de aproximativ 400 scolari si prescolari. 

     Fata de cele prezentate va propun analizarea si adoptarea proiectului de 

hotarare in sedinta ordinara din luna decembrie 2022. 

 

  

 

 

                                              PRIMAR, 

                               DANIEL FLORIN PARASCHIV 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

JUDETUL VALCEA 

NR. 12024  din  14.11.2022 

 

 

 

 

                                 NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

         Privind  necesarul de sume  ce urmeaza a fi alocate in vederea organizarii  

pachetelor scolare ce urmeaza a fi distribuite pentru Pomul de Craciun” 

scolarilor si prescolariilor  inscrisi la Scolile de  pe raza comunei Frâncesti 

 

 

       Pe raza localitatii Francesti, judetul Vâlcea, functioneaza un numar de trei 

scoli si trei gradinite cu program normal. 

  Cele tren scoli sunt situate dupa cum urmeaza : 

- Scoala Gimnazială Francesti,  scoala ce are personalitate juridică, 

-Scoala Scoala Gimnazială sat Dezrobiti  

 -Scoala Gimnazială ,sat Genuneni 

- Grădinița cu program normal , sat  Dezrobiti 

- Grădinița cu program normal , sat Genuneni 

- Gradinita cu program normal  sat Frâncesti  

    Conform situatiei transmisa de catre reprezentantii Scolii gimnaziale 

Francesti, in cadrul celor 3 scoli si trei granidite urmeaza cursurile un numar de 

aproximativ 400 de elevi si prescolari. 

    Dupa cum se stie din anii precedent, trebuie realizate un numar mai mare de 

pachete ,deoarece la serbarea Pomului de Craciun se prezinta atat copii inscrisi 

la scoala si gradinita cat si parintii acestora. De cele mai multe ori am intampinat 

cazuri in care parintii elevilor sau prezentat la serbare, fiind insotiti si  de ceilalti 

copii mai mici din familie, fiind nevoiti a inmana pachete si acestor copii, drept 

pentru care propun ca la a alocarea  sumelor necesare achizitionarii produselor 

sa se tina seama si de acest aspect. 

 

 

 

                                            Viceprimar, 

                              Cioboată Dumitru Flavius 

                      


