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Cu privire la:
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aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele
pentru acoperirea unor obiective sectiunea de dezvoltare bugetul E

Primarul comunei Fr6ncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Frincesti intrunit in gedint5 ordinari publicE la data de
28.02.2022 la care particip5 un num5r de ,.... consilieri din totalul de 15 in functie, Sedint5
condus5 de domnul consilier local Eritoiu Ion Emanoil
LUAND IN coNSIDERARE:
-Referatul de aprobare nr. 1610 I L6.02.2022 cu privire la inilierea proiectului de hot5r6re;
- Referatul compaftimentului contabilitate nr. 1609 I L6.02.2Q22;
lin6nd seama de rapoftul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hotHrdre,
intocmit de c5tre secretarul localit6tii nr....... 1 ............,.....1
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru inv5!5m6nt, culte, s5nState, cultura, protectie
sociala, activitati spoftive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economicosociala, protectia mediului, buget
finante, administrarea domeniului public si privat al
localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comeft, comisiei pentru administratie
publica locala, juridice, apirarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;
In conformitate cu aft. 58 din legea nr.27312006- legea finanlelor publice locale,cu
modflc5rile 9i complet5rile ulterioare, art. 129 alin. (4) lit.a din OUG nr. 57120t9 privind Codul
administrativ, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionalS in
administralia public5, republicat5 .
In temeiul aft. 139 alin. (3) lit. a) 9i art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 571 20L9 privind
Codul administrativ, cu modiflc5rile 9i complet6rile ulterioare, propune urm5toarea :

-

HoTARARE
Art.

1.

Se aprob5 utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021 pentru

acoperirea unor obiective, secliunea de dezvoltare bugetul E:

-

-

32,50 mii lei ,, Alte cheltuieli privind amenajamente
pastorale, defrig5ri, islazuri, reabilit6ri imprejmuire Valea lui Coman Dezrobili ( l6ng5
MHn6stirea Dintr-un Lemn ) ".

Capitol bugetar 8317L

Aft.2. Primarul impreun5 cu compaftimentul contabilitate va duce la indeplinire prezenta
hot6r6re, iar secretarul localitElii o va comunica lar
Institutia Prefectului judetul Valcea, Primar, afigare la sediul primEriei pentru
aducere la cunogtint5 public5.

-

-

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
PARASCHIV

IEL FLORIN

Frincesti, judetu I Valcea, L6.O2.2O22

SECRETAR GENERAL,

ROMANIA
JUDETUL vArcBa

coMUNA nnANcEgrr
Nr. 1610 din L6.02.2022

REFEMT DE APROBARE
Cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021
pentru acoperirea unor obiective, sectiunea de dezvoltare bugetul E

Conform art. 58 din legea nr.27312006- legea finanlelor publice locale, cu modificHrile 9i
complet5rile ulterioare, aft. L29 alin. (4) lit.a din OUG nr. 57l20lg privind Codul
administrativ, cu modificarile ulterioare , excedentul anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar, precum 9i dup5 achitarea plHlilor restante, se rapofteaz5 in
exerciliul financiar urm5tor 9i se utilizeazS, in baza hotd16rilor autoritSlilor deliberative.

Prin proiectul de hotirdre iniliat, propun utilizarea excedentului bugetar inregistrat
finele anului 2021 pentru acoperirea unor obiective, secliunea de dezvoltare bugetul E:

-

la

Capitol bugetar B3l7t - 32,50 mii lei ,, Alte cheltuieli privind amenajamente
pastorale, defrigSri, islazuri, reabilit5ri imprejmuire Valea lui Coman Dezrobili (
l6ng6 Ministirea Dintr-un Lemn ) ".

PRIMAR,
Daniel

PARASCHIV

e*iry,

coMLrNA rnANcegu
IUDETUL vArcBe

DE

ACORD
PRIMAR,
PARASCHIV Daniel-Florin

NR. 1609 DIN 16.02 .2022

REFERAT
cu privire la aprobarea utilizirii excedentului bugetar
inregistrat la finele anului 2021, pentru acoperirea unor obiective
sec{iunea de dezvoltare bugetul E

Subsemnata, Baicu Ramona Maria,

vd aduc la cunoqtiintd cd, pentru a

efectua

plata lucrdrilor de investi{ie cu finanfare din excedentul anual al bugetului local rezultat
la finele excedentului financiar 2021, detaliat pe surse de constituire,la sectiunea de
dezvoltare a bugetului E, avem nevoie de aprobarea anexei privind cheltuiala
excedentului in anul 2022.
Vd fac precizarca cd,la3l.l2.202l, unitatea a inregistrat excedent pe sec{iunea de
dzvoltare a bugetului E, in sumd de 32,50 mii lei qi propun utilizarea acestuia la
urmltorul obiectiv :

o

CAP. 83171-32150 mii lei, pentru obiectivul de investilii "Alte cheltuieli privind
amenajamente pastorale, defriqeri, islazuri, reabilitiri imprejmuire Valea lui Coman
Dezrobifi (l6ngd M0ndstirea dintr-un Lemn)oo.
Conform art.58 din legea 27312006, propun ini{ierea Proiectului de hotdrdre in acest
sens.

CONTABIL,
BAICU Ramona Maria

AVIZAT

COMUNA FRANCE$TI
JUDETUL vArcen

PRIMAR,

NR. 1645 DIN. 16.02.2022

Raport de specialitate
La Proiectul de hotlrire cu privire Ia aprobarea utilizirii excedentului bugetar inregistrat
la finele anului 2021, pentru acoperirea unor obiective
secfiunea de dezvoltare bugetul E

Subsemnata, Antonie Luminita, inspector superior in cadrul compartimentului de
contabilitate al prim6riei comunei Frdncegti, subliniez c[ proiectul de hotdr6re a fost ini]iat
pentru, efectuarea pld{ilor lucrdrii de investitie cu finanlare din excedentul anual al bugetului local
iezultat la data de 31.12.2021. Acesta se reporteazd qi se utilizeazd, ca sursd de finanfare a
cheltuielilor secfiunii de dezvoltare din bugetul E, inregistrdnd suma de 32,50 mii lei qi fiind
:utilizat la obiectivul de investitie :

-

Capitolul bugetar 83171- 32,50 mii lei, pentru "Alte cheltuieli privind amenajamente
pastorale, defriqeri, islazuri, reabilitdri imprejmuire Valea lui Coman Dezrobifi (l6ng5 Mdnlstirea
dintr-un Lemn)oo.
Proiectul a fost iniliat conform:
- Legii m.27312006, privind finanlele publice locale, modificat6 9i completatd;
- O.U.C nr.57 din 2016, privind Codul administrative, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare.
Fald de cele evocate anterior, propun spre aprobarea Consiliului Local, proiectul de
hotdrdre.
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Afigat azi, L6.02.2022, ora 13,00, nr. 1646
Ia sediul primiriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

in

conformitate cu art.. 7 din Legea nr 52l2OO3 privind transparenla decizionalS in
administralia publicH, republicat5, aducem la cunogtin!5 public5 intenlia de supunere spre
aprobare Consiliului Local al comunei Fr6ncesti a Proiectului de hot5rdre privind aprobarea
utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2027 pentru acoperirea unor
obiective sectiunea de dezvoltare bugetul E.
Cet5lenii interesali pot consulta proiectul de hot5r6re la sediul Prim5riei pot face
propuneri, sugestii sau recomandHri pe marginea acestuia pHnH la data de 28 februarie2022.
Informalii suplimentare pot fi oblinute de la domnigoara Dumitragcu Maria Lavinia,
secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar,

Secretar General

PARASCHIV DANIEL FLORIN
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Nr. L6471L6.O2.2O22
PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 16 februarie 2022 de cdtre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv
Daniel Florin 9i secretar general Dumitragcu Maria Lavinia cu ocazia afig5rii anunlului nr.
1646 din t6,02,2022 pentru aducerea la cunogtin!5 public5 a Proiectului de hotHr6re privind
aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021 pentru acoperirea
unor obiective, sectiunea de dezvoltare bugetul E.

Locul de afigare

: avizier Consiliului local Fr6ncesti si Site -ul Prim6riei comunei

Fr6ncegti.

In

conformitate cu prevederile OUG nr. 57l20tg privind Codul administrativ, cu
modificHrile 9i completHrile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 5212003 privind
transparenta decizionalH in administratia publicH, s-a intocmit prezentul proces-verbal.

Primar ,
DANIEL FLORIN PARASCHIV

Secretar General,

