
coMUNA FRANCESTT
coNsILruL LocAL 

pRorEcr DE H'TARARE

Cu privire la: aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele
anului 2O2L pentru acoperirea unor obiective

Primarul comunei FrSncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedintd ordinarE publicE la
28.01.2022 la care participS un num5r de ..... consilieri din totalul de 15 in funcfie,
condus5 de domnul consilier local / viceprimar Cioboat5 Dumitru Flavius

LUAND IN CONSIDERARE:
-referatul de aprobare nr. 95 I 05.01.2022 cu privire la initierea proiectului de hot5r6re;

- Referatul compartimentului contabilitate nr.94 I 05.01.2022;
Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlil proiectului de hoti16re,

intocmit de cStre secretarul localitSlii nr....... I . .......,. . ;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru inv5t5m6nt, culte, sEnitate, cultura, protectie

sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-
sociala, protectia mediului, buget - finante, administrarea domeniului public si privat al
localitatli, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert, comisiei pentru administratie
publica locala, juridice, apErarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu art. 5B din legea nr.27312006- legea flnantelor publice locale,cu
modficirile si complet5rile ulterioare, art. L29 alin. (4) lit.a din OUG nr, 5712079 privind Codul
administrativ, cu modificarile ulterioare, Legea nr.5212003 privind transparenfa decizionalS in
administratia publicS, republicatS .

In temeiul art. 1"39 alin. (3) lit. a) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 571 2019 privind
Codul administrativ, cu modificSrile si complet5rile ulterioare, propune urm5toarea :

HoTARARE
Art. 1. Se aprobb utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021 pentru

acoperirea obiectivului de investitii :

- Capitol bugetar B4l7L - 232 mii lei ,, Modernizare drumuri de interes local in satul
Cosani DRUMUL BALASTIEREI Comuna FrAncegti, judetul VAlcea ".

Art.2. Primarul impreund cu compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prezenta
hot516re, iar secretarul localitSfii o va comunica la;

- Institutia Prefectului - judetul Valcea, Primar, afigare la sediul primiriei pentru
aducere la cunogtin[5 publicS.

INITIATOR
PRIMA& AVIZAT PENTRU LEGALITATE

ROMANIA
JUDETUL VAlCen

data de
gedintE

SECRETAR GENFLORIN

Frincesti, judetul Valcea, 05.01.2022

JT. MARIA





I{OMANIA
JUDETUL VAi,CEA
coMUNA rnANcrr;r'r

Nr. 95 din 05.01"2022

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021
pentru acoperirea unor obiective

Conform art.58 din legea nr.27312006- legea finantelor publice locale, cu modific5rile si
completSrile ulterioare, art. 129 alin. (4) lit.a din OUG nr" 5712079 privind Codul
administrativ, cu modificarile ulterioare , excedentul anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar, precurn si dupd achitarea plStilor restante, se rapofteaz5 in
exercitiul financiar urmStor si se utilizeazd, in baza hotbrSrilor autoritbtilor deliberative,

Prin proiectul de hot5rSre initiat, propun utilizarea excedentului bugetar inregistrat la
finele anului 2021 pentru acoperirea obiectivului de investitii:

- Capitol bugetar B4l7I * 232 mii lei ,, Modernizare drumuri de interes tocal in satul Cosani
DRUMUL BALASTIEREI Cornuna Fr6ncesti, judetul VSlcea ",

PRIMAR,



V



coMLrNA rnaNcEgu
JUDETUL vArcsa
NR.94 DIN 05.01 .2022

o CAP.84l7l -232 mii
interes local in satul Coqani
Vdlcea".

Conform art.58 din legea
sens.

REFERAT
cu privire la aprobarea utilizlrii excedentului bugetar

inregistrat la finele anului 2021, pentru acoperirea unor obiective

Subsemnata, Baicu Ramona Maria, vd aduc la cunoqtiintd cd, pentru a efectua
plata lucrdrilor de investifie cu finan{are din excedentul anual al bugetului loca,l rezultat
la finele excedentului financiar 2021, detaliat pe surse de constituire, avem nevoie de

aprobarea anexei privind cheltuiala excedentului in anul 2022.

Vd fac precizarea cd,la3l.I2.202l, unitatea a inregistrat excedent in sum6 de
232mii lei gi propun utilizarea acestuia la urmltorul obiectiv:

DE ACORD
PRIMAR,

PARASCHIV Daniel-Florin

lei, pentru obiectivul de investi{ii "Modernizare drumuri de
DRUMUL BALASTIEREI Comuna Frdncegti, Judetul

27312006, propun inilierea Proiectului de hotdr6re in acest

CONTABIL,
BAICU Ramona Maria

,4,. 
c, o

i\N,4 
"
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coMUNA rnANcegrr
JUDETUL vArcBa

NR.96 DIN. 05.01 .2022

Raport de specialitate

La Proiectul de hotirflre cu privire la aprobarea utilizirii excedentului bugetar
inregistrat la finele anului 2021, pentru acoperirea unor obiective

Subsemnata, Antonie Luminita, inspector superior in cadrul compartimentului de

contabilitate al prim6riei comunei Fr6ncegti, subliniez cd proiectul de hotdr6re a fost
inifiat pentru, efectuarea pldlilor lucririi de investilie cu finanfare din excedentul anual al
bugetului local rezultat la data de 31.12.2021. Acesta se reporteazi qi se utilizeazd, ca

sursd de finanlare a cheltuielilor sec{iunii de dezvoltare, inregistrdnd suma de 232 mii lei
gi fiind utilizat la obiectivul de investitie :

- Capitolul bugetar 84171 - 232 mii lei, pentru "Modernizare drumuri de interes
local in satul Coqani DRUMUL BALASTIEREI Comuna Fr6nceqti, Judetul Vdlcea".

Proiectul a fost ini{iat conform:
- Legii nr.27312006, privind finanlele publice locale, modificatd gi completatI;
- O.U.G nr.57 din20l6,privind Codul administrative, cu modificarile gi

completdrile ulterioare

FafE de cele evocate anterior, propun spre aprobarea Consiliului Local, proiectul
de hot6rdre.

CONTABIL,
ANTONIE Llirninita

W

AYIZAT PRIMAR,
PARASCHIV




