Primarul Paraschiv din Frâncești a
început să schimbe fața localității

Primarul localității Frâncești din județul Vâlcea, Daniel Paraschiv, a promis
consătenilor săi, în campania electorală din anul 2016 că lucrurile în această comună
se vor schimba semnificativ. La doi ani de mandat, Daniel Paraschiv are despre ce să
le vorbească oamenilor din Frâncești, pentru că unele proiecte sunt deja realizate,
iar altele în diferite faze de licitație sau execuție.
Primarul Paraschiv a promis că până la sfârșitul mandatului său nu va rămâne nicio
stradă neasfaltată, indiferent de unde va lua banii necesari, gândindu-se chiar să
împrumute bani, de la Trezorerie, dacă fondurile de la CJ Vâlcea sau Guvern nu vor fi
suficiente.
Pe lângă infrastructură primarul și-a mai propus reabilitarea școlilor, căminelor
culturale, dispensarelor, bisericilor monument istoric și, nu în ultimul rând,
construirea unei noi primării.
Iată care sunt sunt proiectele finalizate în cei doi ani de mandat ai primarului
Daniel Parachiv:
o Reabilitare drumuri de interes local afectate (Râpeanu, Negreni, Zamfirescu,
Stuparu, Scrociob, Sandu, Gornistu, Dumitrana-Despa, La Modarga)

o Refacere podeţe avariate (la Delniţa, La Din, La Dinuţ, La Mogoie)
o Împrejmuire şi amenajare târg comunal Frînceşti
o Instalare sistem de supraveghere video stradală în com. Frînceşti jud. Vâlcea
o Covor asfaltic şi rigole betonate drum la Negreni şi la Milosteanu (drumul bisericii
din Mănăileşti) în com Frînceşti jud Vâlcea
o Pietruire drumuri de interes local la Sogarascu şi uliţa Cimitirului din Sat
Dezrobiţi
o Înlocuit lămpi stradale cu lămpi led în zona uliţa NIŢOI şi la VIIŞOARA.
o Achiziţie autoutilitară Dacia Duster
o Achiziţie tractor + remorcă + lamă deszăpezire marca Belarus
o Încheiat parteneriat cu fundaţia World Vision şi firma Lidl privind implementarea
proiectului tip After School “Şcoala după Şcoală ” pentru copiii din clasele primare
la şcolile Clasele I-VIII Dezrobiţi, Frînceşti şi Genuneni
o Parteneriat cu Şcoala Populară de Artă şi parohia Frînceşti pentru înfiinţarea unei
clase de iconografie.
o Achiziţie teren în suprafaţă de 1400m2 vizavi de sediul nou al primăriei Frînceşti.
o Înfiinţarea sărbătorii “Ziua Comunei Frînceşti” – ultima duminică din septembrie –
manifestare la care în afară de programul artistic sunt premiaţi copiii cu rezultate
deosebite la examenul de capacitate, copiii cu rezultate deosebite la diferite
concursuri şi olimpiade, precum şi cuplurile care au împlinit 50 de ani de la
căsătorie.

