
ROMANIA
coNSILIUL LocAL rnArucrgrt

JUDffUL VALCEA

norAnAnEA NR. 17
Cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021 pentru

acoperirea unor obiective sectiunea de dezvoltare bugetul E

Consiliul local al comunei FrAncegti intrunit in gedin!5 ordinarH public5 la data de 28.02.2022\a

care participH un numEr de 12 consilieri din totalul de 1i consilieri locali in funclie, gedint6 condus5

de domnul consilier local Eriloiu Ion Emanoil,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 1610 I t6.02.2A22 cu privire la inilierea proiectului de hot5rdre;

- Referatul compartimentului contabilitate nr. 1609 I L6.02.20221
- Raportul de specialitate nr. 1645 din 16.02.2A22;
-lnAnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5lii proiectului de hot5r6re, intocmit de

c5tre secretarul general al localit5tii nr. 1661 I L6.02.2022;
- Avizul comisiei pentru invS,t{mAnt, culte, s6nHtate, cultura, protectie sociala, activitati spottive

si de agrement nr. 17 din 22.02.2022;
- Avizul comisiei Pentru Programe,

finante, administrarea domeniului public

servicii si comert nr. L7 din 22.02.2022 ;

Pregedinte de gedintS,
ERITOIU Ion Emanoil

dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -
si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, ap6rarea ordinii publice si linistii

publice, a drepturilor cetatenilor nr. L7 din 22.02.2022;
Anunlul nr. t646lL6.oz.z1z2privind aducerea la cunogtintH public5 a proiectului de hot6r6re;

- Procesul verbal de afigaj nr. L647116,02.2022;
in conformitate cu art. sg din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale_, cu

modific5rile 9i completirile ulterioare, arr. tzg alin. (4) lit.a din oUG nr. 57120t9 privind Codul

administrativ, cu modiflcarile gi complet5rile ulterioare, aft. 7 din Legea nr. 5212003 privind

transoarenta decizionalS in administralia public5, republicatS .-- 
1;ielneirf art, 139 alin, (3) lit. a) 9i 196 alin. 1 lit a) din OUG nr. 571 2079 privind Codul

administrativ, cu modificarile si tompletariie ulterioare, cu un numSr de L2 voturi "pentru", 0 voturi

,,ab!ineri" 9i 0 voturi ,,impotrivi" a fost adoptat5 urm5toarea:

HOTARARE

Att.l. Se aprobfi utilizarea excedentului bugetar inregistrat la flnele anului 2021 pentru

acoperirea unor obiective, secliunea de dezvoltare bugetul E:

- Capitol bugetar 8317L - 32,50 mii lei ,, Alte cheltuieli privind amenajamente qgstorale,

deirigSri, iilazuri, ieabilitSri imprejmuire Valea lui Coman Dezrobili ( l6ng5 M5n5stirea

Dintr-un Lemn ) ".

Art.2. primarul va duce la indeplinire prezenta hot516re, iar secretarul localitHlii o va asigura

comunicarea acestuia la: Institutia Prefectului - judetul Valcea, Primarului 9i afigare pe site-ul

instituliei, secliunea Monitorul Oficial Local, pentru aducere la cunogtint6 publicE.

Contrasemneaz6,
Secretar General,

Jr. Dumitrascu Maria Lavinia

Nr. 17 din 28.02.2022
Comuna FrSncegti, iudetul V6lcea




