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                                                  HOTARAREA NR. 45 

 

  Privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al  

comunei Frâncesti, pe anul 2022 

      Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, întrunit în ședinta 

extraordinară din  data de   14  iunie  2022, la care participa un numar de  12 

consilieri din totalul de  15  in functie ; 

         

         Având în vedere : 

    -  Hotararea Consiliului Local Frâncesti nr.  38/13.05.2022,  prin care domnul 

Andreică Constantin a fost ales  preşedinte de şedintă; 

    -  Proiectul de hotărâre  şi Referatul  de aprobare ,  înaintate de  domnul  

Paraschiv Daniel Florin, primar al comunei  Frâncesti, cu privire la aprobarea 

rectificării  bugetului local  de venituri şi cheltuieli  al comunei  Frâncesti  pe anul 

2021,  înregistrat sub nr. 5391 din 03. 06..2022; 

   - Raportul de specialitate  inregistrat sub numarul  5392/03.06.2022 , întocmit de 

către doamna Antonie Luminita, inspector superior in cadrul compartimentului 

Contabilitate, Buget, Finante ; 

     - Nota de fundamentare cu privire la necesitarea rectificarii bugetului local al 

comunei Frâncesti, inregistrată sub numarul  5390 din 03.06.2022;  

      -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul 5672 14.06.2022; 

     - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul 5672 

din 14.06.2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 5672 din 

14.06.2022;  



     - Avizul de legalitate al proiectului de hotarare întocmit de secretarul general 

comunei Frâncesti , inregistrat sub numarul  5671/.2022 ; 

      Adresele nr. 1024 si 1178/  2022, formulate de catre Scoala Gimnazială 

Comuna Frâncesti, judetul Vâlcea,  prin care solicită   modificarea bugetului cu 

suma de  176,80 mii lei; 

    - Fiind respectate art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, 

proves verbal de afisaj  nr. 5371 din 02.06. 2022; 

       In conformitate cu : 

     -  prevederile Legii nr.317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2022;   

    - ale art. 19 alin.2)  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

completările şi modificările ulterioare ,  

    - prevederile  Legii nr. 82/ 1991, a contabilității ; 

    - În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioate ; 

         În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a)  din 

O.U.G nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare Consiliul local al comunei Frâncesti , cu un numar de   12  voturi ,, 

pentru,,  

 

                                                    H O T Ă R Ă S T E: 

 

     Art.1. -Se  aproba  rectificarea bugetului  local al comunei Frâncesti pe anul 

2022, cu suma de 176.80 mii lei atat la partea de venituri cat si la partea de 

cheltuieli, totalizand la partea de  venituri suma de  10,236.80 mii lei  , iar la partea 

de cheltuieli suma de  10,236.80 mii lei, bugetul rectificat fiind prezentat in anexa  

nr.1  care face parte integranta din prezenta hotarare. 

     Art.2-  Se  aproba lista  de investiții  pe anul 2022 conform anexei nr. 2  ce face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

    Art.3-Prezenta hotărâre prin grija secretarului comunei Frâncești se va aduce la 

cunostintă publică prin afisare la sediul institutiei, pe pagina proprie 

primariafranceti-valcea.ro și se va comunica : 

- Instituției  Prefectului- Județul Vâlcea, in vederea efectuării controlului legalității  

- Primarului comunei Frâncesti   

                   

                                                                               Frâncesti: 14.06. 2022 
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