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                                           HOTARAREA    NR. 63 

 

           Privind  aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor  

              finantate   integral sau partial din venituri proprii la  30.06. 2022 

  

      Consiliul local  Frâncesti, judetul Valcea intrunit in sedinta ordinara in data de   

31 august 2022, la care participa un numar de  15 consilieri din totalul de  15  in 

functie; 

      Văzând ca prin  hotararea nr. 62/2022, domnul consilier  Vladescu Ion  a  fost 

ales președinte de ședință pentru perioada august –octombrie 2022; 

          Luand in dezbatere : 

   -Proiectul de hotarare si  Raportul de aprobare,  intocmite de  primarul Comunei 

Frâncesti, privind aprobarea executiei bugetului local  si bugetul institutiilor 

finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06.2022, inregistrată  sub 

numarul  6979/ 19.07.2022 ; 

  -raportul de specialitate privind executia bugetului local si bugetului institutiilor 

finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06.2022, inregistrat sub nr.  

6977 din 19.07. 2022; 

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

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  8361 din  29.08.2022; 

     - 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  8427 

din 30.08.2022 ; 

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

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  8427 

din 30.08.2022;  



-raportul de avizare a legalitatii proiectului  de hotarare inregistrat sub numarul  

8439 din 31.08. 2022, intocmit de secretarul general al  comunei  Frâncesti; 

- adresa nr. VLG_STZ – 12435/29.07.2022 transmisa de catre Administratia 

Judeteana a Finanatelor Publice valcea prin care au fost comunicati indicatorii de 

sinteza atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli; 

       Văzând ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a 

proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, proces verbal afisare nr. 6981/2022; 

         In  conformitate cu : 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.b) si alin. (4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.49, alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului 

ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 

244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, 

art.57 si art 76(1) din Legea 273/2006; 

         In temeiul art. 139  alin.(3), 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  15 voturi ,, pentru,  adopta 

urmatoarea                                          

                                                   HOTARARE : 

 

      Art.1.-Se  aproba  executia bugetului local  si bugetului institutiilor finantate 

integral sau partial din venituri proprii la 30.06.2022, conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotarare. 

      Art.2.Primarul comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, va asigura aducerea la 

indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul Compartimentului contabilitate din 

cadrul Primariei comunei Frâncesti; 

        Art.3. Prin grija secretarului general al comunei Frâncesti, prezenta  

hotarare va fi adusa la cunostiinta publica prin afisare si se  va comunica : 

- Institutiei Prefectului-  judetului Vâlcea,  

- domnului Paraschiv Daniel Florin -primarul comunei  Frâncesti 
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