
ROMANIA
CONSiLIUL LOCAL FRANCESTI

JUDETUL VALCEA
HorAnAnEA NR. I

Cu privire la acoperirea deficitului secliunii de dezvoltare din execulia bugetului local la
31.12.2021 cu suma de 190000 tei buget A

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedin!5 extraordinarS publicS la data de
06.01'2022la care participE un numSr de 15 consilieri din totalul de 15 in funclie, gedin!5 condus5 de
domnul consilier Cioboatd Dumitru Flavius,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 21 I 03.01.2022 cu privire la aprobarea folosirii sumei de 19OO0O

din excedentul Bugetului Local A la 3l.l2.ZO2l;
- Nota de fundamentarea a compartimentului contabilitate din cadrul aparatului propriu al

primarului, prin care se propune inilierea unui proiect de hotS16re cu privire la aprobarea acoperirii
deficitului sectiunii de dezvoltare, nr. t6l03.Ot.2OZZ;

- Raportul de specialitate nr" 22103.0L2022 ;
-lin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hot}16re, tntocmit

de cStre secretarul localitSfii, nr. 37 I 03.01.2021;
- Avizul comisiei pentru invEtEm6nt, culte, sEndtate, cultura, protectie sociala, activitati

sportive si de agrement nr. 1 din 03.01 .2022;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protecfia mediului, buget -finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricuitura, gospodarie comunala,

servicii si comert nr. 1 din 03.01.2022;
- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apErarea ordinii publice si linistii

publice, a drepturilor cetatenilor nr. 1 din 03.01.2022;
- Anuntul nr. 35/03.01.2022 privind aducerea la cunostint5 publicd a proiectului de hot5rSre;
- Procesul verbal de afisaj nr. 36/03.0L2022 ;
tn conformitate cu art.t-g alin.(1) lit.a) si uiin.lz; , art.2O alin,(1) lit.a) si art.5B din legea

nr.27312006- legea finantelor publlce locale,cu modificErile si completbrile ulterioare, art. t29 alii +
lit. a din OUG nr' 5712079 privind Codul administrativ, cu modiflcEriie si complet5rile ulterioare.

in temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) si art,196 alin.(l), lit.a) din OUG nr. 571 ZOtg privind Codul
administrativ, cu modificSrile si completdrile ulterioare, cu un numdr de 15 voturi "pentru,,, 0 voturi
,,abtineri" 9i 0 voturi ,,impotriv5" , adoptS urmdtoarea :

HOTARARE

Art.1. Se aprobE acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din executia bugetului local A la
3I.72.202t cu suma de 190O00 lei, sumE folositS pentru finantarea cheltuielilor de investitii
conform alocarii prin bugetul local, astfel:

Capitol bugetar 84.02 - drumuri + 19OOO0 lei;

Aft.2. Primarul prin compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prezenta hotbrfire gi va
informa Consiliul Local despre modul de realizare, iar secretarul localitS[ii o va comunica la;- Institutia Prefectului - judetul Valcea, Primarului, afigare la sediul primEriei pentru aducere

la cunogtint5 publicS.

Pregedinte de
Cioboati Du

Nr. l din 06.01.

ContrasemneazS,
Secretar general,

vlnra

Comuna Fr6

Jr. Dumitrascu Maria.
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