ROMANIA
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pRorEcr or norAnAne

Cu privire la completarea Programului anual de investilii pentru anul2022
Primarul comunei Fr6ncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedin!5 ordinar5 public5 la data de
......,.202L la care particip5 un num5r de .,... consilieri din totalul de 15 in funclie, gedinl5
condus5 de domnul consilier local
LUAND IN CONSIDEMRE:
-Referatul de aprobare nr. 26981 16.02.2022 intocmit de primarul comunei
FrAncegti cu privire
la inilierea proiectului de hot516re;
-Referatul nr,2697 din 16.03.2022 intocmit de viceprimarul localit5lii;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5lii proiecluiui de hot5r6re,
intocmit de
c5tre secretarul localit5gii, nr. ...,,1..........;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru inv5lHm6nt, culte, sSn5tate, cultura, protectie
sociala, activitati spottive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economicosociala, protectia mediului, buget
finante, administrarea domeniului public si privat al
localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert, comisiei pentru administratie
publica locala, juridice, ap5rarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;
In conformitate cu art. 129 alin.2lit b) si d) 9i alin.4litd) din OUG nr.57lZ0L9 privind
lodul administrativ, cu modific5rile si complet5rile ulterioare , art. 38 - art. 39 din Legea nr.
50012002 privind finanlele publice, cu modificErile 9i completfirile ulterioare, art,42din-tegea
nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modiflc5rile completgrile uiterioare, Legea-nr.
9i
5212003 privind transparenla decizionali, republicat5.
In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) 9i art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 57/ ZOtg privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioaie, propune urm5toarea :

-

HoTARARE
Aft. 1

Se completeazS Programul anual de investilii pentru anul ZOZZ, aprobat prin

HotSr6rea consiliului Local nr 13 din z1,oz.zozz, cu obiectivul

-

:

,,Amplasarea conductelor 9i racordurilor pe Drumul Cdmpului, Drumul de la Crisina si
Drumul Morii din satul M5ndilesti, comuna FrAncegti, judelul Vdlcea pentru asigurarei
brangamentului la realizarea obiectivului de investilii ,,Extindere relea alimentare cu api
in comuna Fr6ncegti, judelul Vdlcea ,, .

2'

Aft.
Prezenta hot516re se comunicS, prin grija secretarului general, Instituliei
Prefectului Judelul V6lcea, primarului comunei Fr6ncegti,
9i se aduce la cun6gtin;A ilunfic5 fiin
aflgare la sediul consiliului local si pe site-ul institutie.
INITIATOR
PRIMA&
PARASCHIV DANIEL FLORIN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
JT. MARIA

Frdncesti, judetul Valcea, t6,Og.ZO22

LAVINIA DUMITRASCU

ROMANIA
JUDETUL vAlcra
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Nr.2698

I

t6.O3.2OzL
REFERAT DE APROBARE
Cu privire la completarea Programului anual de investitii pentru anul202?

Cheltuielile pentru investiliile publice 9i alte cheltuieli de investilii, flnanlate din fonduri publice
locale, sunt cuprinse in bugetul inilial al anului 2022 9i propus pentru rectiflcare prin proiectul de
hot5r6re iniliat in data de 15 maftie a.c.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale tntocmesc anual programul de investilii
publice pe clasiflcalia funclional5.
In programul anual de investilii sunt prezentate informali flnanciare dar si nefinanciare cu privire
la valoarea proiectului, graflcul de finanlare, descrierea proiectului, precum 9i stadiul fizic al
obiectivelor.
Prin referatul nr. 2697 din 16.03.2022, viceprimarul localitSlii propune completarea Programului
anual de investitii pentru anul2022 cu un o nou5 investilie, 9i anume :
,,Amplasarea conductelor 9i racordurilor pe Drumul C6mpului, Drumul de la Crisina 9i Drumul
Morii din satul M5nHilegti, comuna FrAncegti, judelul V6lcea pentru asigurarea brangamentului
la realizarea obiectivului de investilii ,,Extindere relea alimentare cu ap5 in comuna Frdncegti,
judelul V6lcea " ,

-

Date flind cele evocate anterior, initiez 9i suslin proiectul de hotEr6re

PRIMAR,
Daniel Florin PARASCHIV

.

ROMANIA
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Nr. 2697 din 15.03.2022
Referat
Cu privire la completarea Programului anual de

Prin Hot5r6rea nr 13 din 28.02.2022
anual de investitii pentru anul2022.

,

investilii pentru anul2022

Consiliul Local FrAncegti

a aprobat

Programul

Motivat de obiectivele pe care ni le-am propus spre realizare propun completarea
Programului anual de investitii pentru anul2022 cu un o nouH investilie,9i anume:

-

,,Amplasarea conductelor 9i racordurilor pe Drumul C6mpului, Drumul de la Crisina 9i
Drumul Morii din satul Mindilegti, comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea pentru asigurarea
brangamentului la realizarea obiectivului de investilii ,,Extindere relea alimentare cu
ap5 in comuna Fr6ncegti, judelul VSlcea " .
Prin proiectul de hot516re iniliat de primarul comunei Fr6ncegti la data de 15 martie a.c,
anume
Rectificarea bugetului local pentru anul 2022, s-a propus includerea in lista de
9i
investilii, sursa A, a acestui obiectiv 9i, totodatS, transferul unor sume pe capitole 9i alineate,
fErS a fi modificat6 valoarea totalS a bugetului. Astfel, pentru acest obiectiv s-a propus
alocarea sumei de 102 mii lei.

In acest sens, vd rog sH analizali 9i sE dispuneli inilierea unui proiect de hot5rdre cu
privire la completarea Programului anual de investilii pentru anul2022.
VICEPRIMAR,

Dumitru

- Flavius CIOBOATA
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APROBAT

PRIMA&
PARASCHIV Daniel

-

Florin

Nr. 27Ot1L6.O3.2O22
Rapoft de specialitate
La Proiectul de hotirdre cu privire la completarea Programului anual de
investitii pentru anul 2022
Proiectul este argumentat conform aft. 129 alin. 2 lit b) si d) 9i alin. 4 lit d) din OUG
nr, 57120t9 privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i completHrile ulterioare , aft. 38 aft. 39 din Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice, cu modiflc5rile 9i completHrile
ulterioare, art. 42 din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificHrile 9i
complet5rile ulterioare.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale intocmesc anual programul de
investilii publice pe clasificalia funclional5.
in programul anual de investilii sunt prezentate informali financiare dar si nefinanciare
privire
cu
la valoarea proiectului, graficul de finantare, descrierea proiectului , precum 9i
stadiul fizic al obiectivelor.
Cheltuielile pentru investiliile publice 9i alte cheltuieli de investilii, finanlate din fonduri
publice locale, sunt cuprinse in bugetul inilial 9i rectiflcat al anului 2022.
Programul anual de investitii va fi completat cu informaliile aferente pentru fiecare
obiectiv de investii .
Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5rdre pe care il
supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Fr6ncegti,

Compa ftimen t conta bilita te
Inspector, Antonie Luminita

Responsabil CFP,
Inspector, Avram Elena

