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PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 06 ianuarie 2022 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local
Fr6ncesti, ora 11,00.

Sedinta a fost convocati de cdtre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr5ncesti, prin dispozitia nr. 1 din 03,01.2022 cu urmEtorul proiect de ordine dezi:

1. Proiect de hotdrAre cu privire la; acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare
din executia bugetului local la 3t.L2.202L cu suma de 190000 lei buget A;

Sedinta se desfSgoar5 in cadrul prim5riei comunei Fr6ncesti.
La deschiderea sedinlei au fost prezenti 15 consilieri din totalul de 15 consilieri in

functie.
De asemenea/ au mai participat : domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei

FrAncesti, domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrul comunei FrSncesti.
Fiind statutar5, se declarE deschis5 sedinta extraordinar5 a Consiliului Local Fr6ncesti"
Conform art. 138 alin, 15 din OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ, secretarul

unitdtii dE citire procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 22 decembrie2O2L.
Se supune la vot procesul verbal gi se aprob5 cu unanimitatea prezenta.
In continuare, se dE citire ordinii de zi .

Se supune la vot ordinea de zi se aprob5 cu 15 voturi << pentru >>,

Domnisoara secretar subliniazd ca initiator al proiectului de hotdr6re este primarul.

1". Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiect de hotir6re cu
privire la ,.acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din execulia bugetului local la
31.12.2021cu suma de 190000 lei buget A"

Presedintele de sedint5 dE citire proiectului de hot516re 9i referatul de aprobare nr. 21

/ 03.01,2022 cu privire la aprobarea folosirii sumei de 190000 din excedentul Bugetului
Local A la 3L.L2.202t;

De asemenea, sunt prezentate nota de fundamentarea a compaftimentului
contabilitate din cadrul aparatului propriu al primarului, prin care se propune inilierea unui
proiect de hot516re cu privire la aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare, nr.
16/03, 0 1. 2 022 si raportu I de specia I itate n r. 221 03.01.2022.

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specficb cE au
fost studiate materialele anexate proiectului de hotS16re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Alte discutii nu sunt.
Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu 15 voturi "pentru".

Se aprob5 acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din execufia bugetului local A la

,tr
i:



3L.12.2021cu suma de 190000 lei, sumS folosit5 pentru finanlarea cheltuielilor de investitii
conform alocarii prin bugetul local, astlel:

Capitol bugetar 84.02 - drumuri + 190000 lei;
Primarul prin compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prezenta hot5rAre.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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