
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL TNNruCTSU

JUDETUL VALCEA

norAnAnEA NR. 8
Cu privire la aprobarea utilizHrii excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021 pentru

acoperirea unor obiective

Consiliul local al comunei Fr6ncegti intrunit in gedint5 ordinarH publicH la data de 28.0L.2022\a
care participE un num6r de 15 consilieri din totalul de 15 consilieri locali in functie, gedin!5 condusi
de domnul consilier local / viceprimar CioboatS Dumitru Flavius,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 95 I 05.0L.2022 cu privire la inilierea proiectului de hotHr6re;
- Referatul compaftimentului contabilitate nr.94 I 05.01.2022;
- Rapoftul de specialitate nr. 96 din 05.QL.2022;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit6tii proiectului de hotHr6re, intocmit de

c6tre secretarul general al localit5tii nr. 541 I L8.0L,2022;
- Avizul comisiei pentru invS!5m6nt, culte, s5n6tate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr, 8 din 21.01.2022;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protedia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
servicii si comeft nr. 8 din 2L.0L.2022;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apirarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr. 8 din 21,0L.2022 ;

-Anunlul nr.358/13.0L.2022 privind aducerea la cunogtint5 public5 a proiectului de hotHrdre;
- Procesul verbal de aflgaj nr. 359/13,0t.2022;
tn conformitate cu at. 5-8 din legea nr.27312006- legea finanlelor publice locale,cu modficHrile

9i complet6rile ulterioare, art. 129 alin. (4) lit.a din OUG nr. 57l20Lg privind Codul administrativ, cu
modificarile ulterioare, Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionalS in administralia publicH,
republicat5 .

In temeiul aft. 139 alin. (3) lit. a) 9i 196 alin. 1 lit a) din OUG nr. 571 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cL,r un num5r de 15 voturi "pentruo, 0 voturi
,,ab!ineri" 9i 0 voturi ,?mpotriv5" a fost adoptat5 urmHtoarea:

HOTARARE
Aft. 1. Se aprob5 utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2021 pentru

acoperirea obiectivului de investitii :

- Capitol bugetar 8417L - 732 mii lei ,, Modernizare drumuri de interes local in satul Cogani
DRUMUL BALASTIEREI Comuna Fr6ncegti, judelul VSlcea ".

Aft. 2. Primarul impreuni cu compaftimentul contabilitate va duce la indeplinire prezenta
hot6rSre, iar secretarul localitHtii o va comunica la:

- Institutia Prefectului - judetul Valcea, Primar, afigare la sediul primdriei pentru aducere la
cunogtint6 publicS.

Pregedinte de gedintS,
Cioboati Dumitru - Flavius

ContrasemneazS,
Secretar General,

Jr. Dumitrascu Maria Lavinia

Nr.8 din 28.01.2022
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea




