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JUDETUL VALCEA

HoTARAREA NR.87
Cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Fr6ncegti,

judelul Vdlcea pentru anul 2021

Consiliul local al comunei FrAncegti intrunit in gedint5 extraordinard publicE de indatl la data de
22.12.20271a care participE un numdr de 15 consilieri din totalul de 15 in functie, gedint5 condus5 de
domnul consilier CioboatS Dumitru Flavius,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 13173 din 21.12.202L gi proiectul de hot5r6re initiat de citre

primar;
- Referatul nr, 13L7212Lt2.2021intocmit de compartimentul contabilitate ;
- Adresa VL_STG-2126312I.12.2027 emis5 de Administratia Judelean5 a Finanlelor Publice

VSlcea;
VEzSnd HCL nr. 20 din L9.04.2021 privind aprobarea Bugetului Local inilial al comunei

Fr6ncegti, judetul VSlcea, pentru anul 2021;
- HCJ nr. 2331L4.L2.2021 prlvind repartizarea unor sume din cota de60/o din impozitul pe venit,

reprezentand fond la dispoztia Consiliului Judetean pe anul 202L;
- Raportul de specialltate nr, 13174 din 21.L2.2027 ;
- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotd16re inregistrat sub nr. i3203

din 21.72.2021;
- Avizul comisiei pentru invbt5m6nt, culte, sdnEtate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 87 din 2L.12.2027;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
servicii si comert nr. 87 din 21.12.2027 ;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apirarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr. 87 din 21.12.2027 ;

- Anuntul nr.7320612t,t2.202L privind aducerea la cunogtint5 public5 a proiectului de hot5r6re;
- Procesul verbal de afisaj nr. 13206121.12.2021 ;

ln conformitate cu art. 129 alin 4 lit. a din OUG nr. 57l2}tg privind Codul administrativ, cu
modific5rile si completarile ulterioare, art. 19 alin. 1 lit. a) si art. 20 alin. 1 lit. a) din Legea nr.
27312006 privind finantele publice locale, modificat5 9i completatS, Legea nr. L5l202L privind bugetul
de stat pe anul 2021, art. 38 din Legea 50012002legea finantelor publice republicata, cu modificarile
gi completSrile ulterioare, HG nr. 126412021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerv5
bugetar5 la dispozitia Guvernului, prev5zut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitSli
adminlstrative teritoriale, Legea nr. 5212003 privlnd transparenta decizionalS.

in temeiul art. 139 alin. (3) lit a) si art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 571 }Otg privind Codul
administrativ, cu modiflcErile si completSrle ulterioare/ cu un numSr de 15 voturl "pentru", 0 voturi
,,abfineri" 9i 0 voturi ,,impotriv5" a fost adoptatd urmBtoarea

HOTARARE

Art.l Se aprobi rectificarea Bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei FrAncesti
pentru anul 2021, astfel:

Bugetul se majoreaz5 cu suma de 237 mii lei , astfel :

- 11.02.06 (sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale) -233 mii lei
- 040205 (sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea) - 4 mii lei;

Bugetul Local la venituri s-a marit cu suma de 237 mii lei de la 9162.50 mii lei
Totalizindu-se suma de 9399,50 mii lei la venituri.

Bugetul Local la cheltuielis-a maritcu suma de 237 miilei de la 9162,50 mii lei, dupa cum
urmeaza:

- CAP.B4l7l0130 "Modernizare drumuri de interes local in satul COSANI DRUMUL



BALASTIEREi COMUNA FRANCESTI JUDETUL VALCEA

-se majoreaza cu SUMA - 237 mii lei
Totaliz6ndu-se suma de 9399.50 mii lei la cheltuieli.

Aft. 2 Primarul va duce la indeplinire prezenta hoti16re, iar secretarul localitS!ii o va comunica
la: Institutia Prefectului iudetul Valcea, Primarului, afigare la sediul primdriei pentru aducere la
cunogtint5 publicS.

Contrasemneazd,

Nr. 87 din 22.12.2021
Comuna Fr6ncegti, judegul V6lcea
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Pregedinte de
Secretar

Jr, Dumitrascu


