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PRIMARIA COMTINEI FRANCESTI

: FRANCESI'I ::
Tel : 02 50/76260 l ; Irax: 02 50/7 627 5 5 e-mail :francestipri

PROCES -VERBAL

Incheiat ast5zi 23 septembrie 2021 cu ocazia sedinlei ordinare a Consiliului Local
Fr6ncegti, ora 14,00.

Sedinta a fost convocatS de c5tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozitia nr. 244 din17.09.202t cu urmEtorul proiectde ordine dezi:

1. - Proiect de hotirAre cu privire la aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua
pentru achizitionarea serviciilor ocazionate de manifestarea de Ziua LocalitSlii Fr6ncesti;

2. - Proiect de hotdrAre cu privire la acordarea unor premii familiilor care

aniverseaz5 50 de ani de cdsStorie .

3. - Proiect de hotdrAre cu privire la acordarea unor premii elevilor pe baza

rezultatelor obtinute la examenul de capacitate din anul 2021 .

4 - Proiect de hotdrire cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local

FrSncesti pentru a face parte din Consiliul de administratie al $colii Gimnaziale, comuna

Fr6ncesti tn anul scolar 202t - 20ZZ .

5 - Proiect de hoti16re cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului

Local FrAncesti pentru a face parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calit5tii constituita

la nivelul Scolii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti

6 - Proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea contractbrii de prest5ri servicii

topografice pentru Comuna Fr6ncegti, judelul V6lcea;

7 - Proiect de hotd16re cu privire la ajustarea valorii contractului de lucr5ri pentru

obiectivul de investitii ,, Modernizare Drum de Interes Local Drumul Balastierei, comuna

FrAncesti" ;

8 - Proiect de hotdr6re cu privire la completarea 9i modificarea Programului anual

de investitii pentru anul 2021".

9 - Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea temei de proiectare sl aprobarea
achizitiei unor servicii de proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere relea
alimentare cu ap5 9i infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna

Fr6ncesti, judetul V6lcea ".

10 - Proiect de hotd16re cu privire la actualizarea Organigramei 9i Statul de functii
pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei FrSncesti 9i din cadrul

serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Fr6ncegti

11 - Proiect de hotir6re cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii " Amenajare exterioard CSmin Cultural Genuneni "

Diverse.

Sedinta se desfSgoarS in cadrul primdriei comunei Fr6ncesti.
La deschiderea sedintei au fost prezenti 15 consilieri din totalul de 15 consilieri in

functie.



, au mai participat : domnul Paraschiv Daniel Frorin, primarul comunei
Dumitragcu Lavinia, secretar general in cadrur comunei Fr6ncesti.

se declarS deschis5 sedinla ordinarS a consiriurui Local Frincesti,'art. 138 alin. 15 din OUG nr.57l2OL9 privind Codul administrativ, secretarul

ffre procesului verbal al sedinlei ordinare din data de 31 august 2ozl.
pune la vot procesul verbal 9i se aprob5 cu unanimitatea prezent5.prezentS.

In continuare, se dE citire ordinii de zi . Domnul primar, Parschiv Daniel Florin propune
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotSrare privind "Rectificarea bugetului local al
Comunei Fr6ncesti, pentru anul 202L".

Se supune la vot ordinea de zi si suplimentarea ordinii de zi si se aprob5 cu 15 voturi
<< pentru >>.

Domnisoara secretar subliniazd ca initiator al tuturor proiectelor de hotirdre este
primarul.

1. Este supus dezbaterii punctul unu de pe ordinea de zi : Proiectde hotd16re cu
privire la aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua pentru achizitionarea serviciilor
ocazionate de manifestarea de Ziua Localit5tii Frencesti ;

Presedintele de sedint6 dd citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.
8503 din 31.08.2021, cu privire la " aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua pentru
achizitionarea serviciilor ocazionate de manifestarea de Ziua LocalitStii Fr6ncesti", precum si
raportului de specialitate nr. 8506 din 31.08.2021.

suma propusH spre utilizare din bugetul local este de 50.000 lei .

Sunt depuse rapoartele de avizare are comisiilor cu aviz favorabil
fost studiate materialele anexate proiecturui de hotd16re gi nu
suplimentare.

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

Se aprob5 utilizarea sumei de 50.000 lei din bugetul local, pentru plata serviciilor si a altor
cheltuieli privind organizarea activitatilor ocazionate de ,,Ziua Localit5tii Fr6ncesti" din data de
26 septembrie 202t.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se imputernicegte primarul localit}tii
Fr6 ncesti,

2. In continuare, este supus dezbaterii punctul doi de pe ordinea de zi : proiect de
hotdrAre cu privire la acordarea unor premii familiilor care aniverseaz5 50 de ani de
cSs5torie .

Presedintele de sedint5 db citire proiectului de hot5rSre, referatul de aprobare nr. 8563
din 01.09.2021, cu privire la acordarea unor premii familiilor care aniverseaza 50 de ani de
casatorie. De asemenea, este prezentat si raportul de specialitate nr. 8688 din 06.09.2021 .

Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific} cE au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesitS dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul doi de pe ordinea de zi gi propunerea f5cut} si se aprobd cu
15 voturi "pentru" . Se aprob5 acordarea diplomei de onoare si a unui premiu in sumb de
400 lei fiec5rei familii cu domiciliul in Comuna Fr6ncegti care aniverseaz5 50 de ani de
cEsStorie.

gi se speciflcd cE au
necesitS dezbateri
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Decernarea diplomelor gi premiilor prevazute la art 1 se va

localitbtii, in cadru festiv, cu ocazia sSrbStoririi Comunei Frdncegti din

2021.

Sumele necesare acordSrii premiilor prevbzute la art.1 au fost prev5zute in
al Comunei Fr6ncegti gi se vor acorda in baza documentelor doveditoare - certificate

nastere, c5s5torie si acte de identitate.

Primarul va asigura ducerea la indeplinlre a prevederilor prezentei hotbr6ri,

3. Urmdtorul punct pe ordinea de zi este : Proiect de hotdrdre cu privire la

acordarea unor premii elevilor pe baza rezultatelor obtinute la examenul de capacitate din

anul202L.
Presedintele de sedint5 d5 citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.

8653 din 03.09.2021, cu privire la acordarea unor premii elevilor pe baza rezultatelor

obtinute la examenul de capacitate din anul 202L, precum si raportului de specialitate nr.

8689 din 06.09.2021 ;

Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificd cE au

fost studiate materialele anexate prolectului de hot516re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul trei de pe ordinea de zi gi propunerea ficutS 9i se aprob5 cu

15 voturi "pentru". Se aproba acordarea unui premiu - tablet5 elevului Scolii Gimnaziale,

comuna Fr6ncesti ce a obtinut nota cea mai mare, conform rezultatelor la Evaluarea

Nalional5, sesiunea 2021, la comuna Fr6ncegti.

Decernarea diplomei gi premiului reglementat la art 1 se face de c5tre primarul

Comunei Frincegti, in cadru festiv, cu ocazia sdrb5toririi Comunei Fr6ncegti din data de 26

septembrie 202L.

Primarul va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot5rdri.

4. Punctul patru pe ordinea de zi, Proiect de hotdr6re cu privire la desemnarea

reprezentantilor Consiliului Local Fr6ncesti pentru a face parte din Consiliul de administratie

al $colii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti in anul scolar 202L - 2022 .

Presedintele de sedint5 dd citire proiectului de hotdr6re si referatului de aprobare al

Primarului comunei Fr6ncesti inregistrat sub nr. 8741 din 07.09.202L cu privire la

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Frincesti pentru a face parte din Consiliul de

administralie al Scolil Gimnaziale, comuna Fr6ncesti in anul gcolar 2021- 2022
De asemenea, sunt prezentate adresa Scolii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti, nr. 1920

din 06.09.2021 si raportul de specialitate nr. BB94 din 08.09,2021.
Domnul viceprimar CioboatS Dumitru Flavius ii propune pe consilierii locali, BSluicS Ion

CSIElin si Boncea Alexandru Alin drept reprezentanti ai Consiliului Local FrAncesti in Consiliul

de Administratie al Scolii Gimnaziale.

Alte propuneri nu sunt.
Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoaftele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificb c5 au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re 9i nu necesit6 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul patru de pe ordinea de zi si propunerile fdcute si se aprob5 cu

15 voturi "pentru" . Se desemneaz5 consilierii locali, BEluic5 Ion CEIElin 9i Boncea Alexandru
Alin drept reprezentanti ai Conslliului Local Fr6ncesti in Consiliul de Administratie al Scolii

Gimnaziale, comuna Fr6ncesti in anul scolar 2021 - 2022.

face de

data de 26

de



rii prezentei hot516ri orice alte prevederi privind reprezentarea in
istralie al Scolii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti adoptate anterior, inceteaz5

Proiect de
hotd16re cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Frdncesti pentru a
face pafte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calit5tii constituita la nivelul Scolii
Gimnaziale, comuna Fr5ncesti

Presedintele de gedint5 prezint5 proiectul de hotSrSre insotit de referatul de aprobare
nr' BB40 din 07.09.202L, cu privire la "desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
Fr6ncesti pentru a face parte din comisia de Evaluare si Asigurare a calit5tii constituita la
nivelul Scolii Gimnaziale, comuna FrSncesti", precum si raportul de specialitate nr.
BB96/08.09 ,2021.

Domnul viceprimar Cioboat5 Dumitru Flavius ii propune pe consilierul
Vasile Daniel drept reprezentant al Consiliului Local Fr6ncesti in Comisia
Asigurare a Calitatii constituit5 la nivelul Scolii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti.

Alte propuneri nu sunt.
Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil

fost studiate materialele anexate proiectului de hotErdre gi nu
suplimentare.

Se supune la vot punctul cinci de pe ordinea de zi si propunerea fdcut[ si se aprob5
cu 15 voturi "pentru" ' Se desemneaz5 d-nul consilier local Scrociob Vasile Daniel drept
reprezentant al Consiliului Local Fr6ncesti in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii
constituit5 la nivelul Scolii Gimnaziale, comuna Fr6ncesti,

6. Punctul gase pe ordinea de zi, Proiect de hotdr6re cu privire la aprobarea
contract5rii de prestdri servicii topografice pentru Comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea,

Presedintele de sedint5 de citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.
9185 din L6.09.202t, prin care se propune aprobarea contractdrii de prest5ri servicii
topografice pentru Comuna FrAncesti, judetul V6lcea, referatului secretarului general nr.
8692 din 06.09.202L, precum si raportului de specialitate nr. 91BB/16.09.202L .

Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific5 cE aufost studiate materialele anexate proiectului de hotSrAre gi nu necesit5 dezbateri

suplimentare.
Se supune la vot punctul sase de pe ordinea de zi gi se aprob5 cu 15 voturi ,,pentru,,.

Se aprob5 contractarea de prest5ri servicii topografice pentru Comuna Fr6ncesti, in vederea
realizdrii lucr5rilor specifice in domeniului fondului funciar, situatiilor de interes local, c6t si
pentru initierea lucr5rilor de inregistrare sistematic5.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotS16ri se imputernicegte primarul localitatii
Fr6ncesti prin compartimentele de specialitate

Proiect
hotdr6re cu privire la la ajustarea valorii contractului de lucr5ri pentru obiectivul
investilii ,, Modernizare Drum de Interes Local Drumul Balastierei, comuna Fr6nce9ti,, ;

Presedintele de gedin!5 de citire proiectului de hotdrdre, referatului de aprobare nr.
9052 din 74.09.202L, referatului compartimentului contabilitate nr. 9051 / t4.0g.202t,
adresei nr. 9146 din 16.09.2021 emisi de societatea comercialS AS TRANS SRL, raportului de
specialitate nr. 9L941 L6.09.202L .

local, Scrociob

de Evaluare si

gi se specificS cE au
necesitS dezbateri
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6F)
Propunerea de ajustare a valorii contractului de lucrbri nr. L3781L5.02.202

cum urmeazS :

- rest de executat cu DS = 1195693103 LEI

- diferent5 valoare ajustat5 rest de executat conform OG t5l2}2t
-valoarea ajustati a investiliei (inclusiv TVA) pe rest de executat =

= L45992,59 LE

1341685,73 LEI
Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificd cE au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotb16re 9i nu necesitb dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul sapte de pe ordinea de zi 9i propunerea fScutH si se aprob5
cu 15 voturi "pentru" . Se aprobS ajustarea valorii contractului de lucrSri nr. L378175.02.202L
incheiat de UAT Comuna Fr6ncesti pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare Drum de
Interes Local Drumul Balastierei, comuna Fr6ncesti" pe rest de executat, dup5 cum urmeazS:
- rest de executat cu DS = 1195693,03 LEI
- diferentS valoare ajustatS rest de executat conform OG L512021 = 14599299 LEI
-valoarea ajustat5 a investitiei (inclusiv TVA) pe rest de executat = 1341685,73 LEI

Se imputerniceste primarul Comunei Fr6ncesti sE semneze actul aditional pentru
ajustarea valorii contractului de lucr5ri.

L Punctul opt pe*Aldileo_de_Zt Proiect de hotd16re cu privire la completarea 9i
modificarea Programului anual de investitii pentru anul 2021.

Presedintele de sedint5 dA citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.
8616 dln 02.09.202L , referatului viceprimarului nr. 8349 din 25.08.2021, precum 9i

raportului de specialitate nr. 8943/09.09,202L
Se propune modificarea pozitiei 9 din cadrul Programului anual de investitii pentru

anul 2021 ce a fost inregistrat5 sub denumirea de ,,Alimentare Gaze " cu urmStoarea
titulaturd ,,Extindere retele inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni, jude[ul
VSlcea si infiintare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Fr6ncesti si

Comuna Pdusesti, judetul VSlcea " .

Si se propune completarea Programului anual de investitii pentru anul 202L cu

urmEtoarele obiective
- ,, Extindere retea alimentare cu ap5 si infiintare retea canalizare 9i statie epurare ape

uzate in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea ";
- " Amenajare exterioard CSmin Cultural Genuneni ";
- " Construire ziduri sprijin pentru protectie la obiectivul de investitii Construire salS de

sport scolar5 in comuna FrAncesti, sat FrSncesti, judetul V6lcea",
Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cd au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul opt de pe ordinea de zi gi propunerea f5cutd si se aprob6 cu
15 voturi "pentru" . Se modific5 pozltia 9 dln cadrul Programului anual de investilii pentru
anul 2021 ce a fost inregistratS sub denumirea de ,,Alimentare Gaze " cu urm5toarea
titulaturd ,,Extindere retele inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni, judelul
V6lcea si infiintare sisteme inteligente de distributie gaze naturale in Comuna Fr6ncesti si
Comuna P5usesti, judetul V6lcea " .

Se completeazd Programului anual de investilii pentru anul 2021 cu urmdtoarele
obiective



ffi

retea alimentare cu ap5 si infiintare retea canalizare si statie epurare ape
na Fr6ncegti, judetul Vdlcea ";

exterioar5 C5min Cultural Genuneni ";
ziduri spr'tjin pentru protectie la obiectivul de investitii Construire salS de

5 in comuna Fr6ncestl, sat FrSncesti, judetul V6lcea".

Proiect de
hotdrAre cu privire la aprobarea temei de proiectare si aprobarea achizitiei unor servicii de
proiectare ( SF ) pentru obiectivul de investitii ,, Extindere retea alimentare cu apE si

infiintare relea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea ",
Presedintele de sedint5 de citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.

8591 din 02.09.202L, notei de fundamentare nr. 8347 din 25.08.2021, intocmit de
viceprimarul localit5tii, precum si raportului de specialitate nr, g252lL7.og.zozt.

Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cE au

fost studiate materialele anexate proiectului de hotS16re gi nu necesitS dezbateri
suplimentare.

Se supune Ia vot punctul nou5 de pe ordinea de zi gi propunerea f5cut5 si se aprob5
cu 15 voturi "pentru" Se aprobE Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii
,,Extindere relea alimentare cu apE 9i infiintare relea canalizare si statie epurare ape uzate in
comuna Frdncesti, judetul V6lcea ".

Se aprob5 achizitia unor seryicii de proiectare ( SF ), documentatii avize si studiu
geotehnic pentru obiectivul de investitii ,, Extindere retea alimentare cu apd si infiintare retea
canalizare si statie epurare ape uzate in comuna Fr6ncesti, judetul V6lcea ".

Se imputernicegte primarul pentru semnarea documentelor.
Primarul comunei Fr6ncesti, va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei

hotbrAri.

10. Punctul zece pe ordinea de zi, Proiect de hotdrAre cu privire la actualizarea
Organigramei 9i Statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului
comunei Fr6ncesti gi dln cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local
F16ncesti

Presedintele de sedin!5 db citire proiectului de hot5r6re, referatului de aprobare nr.
9259 din L7.09.2027, prin care se propune actualizarea Organigramei gi Statul de funcfii
pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fr6ncesti gi din cadrul
serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local FrSncesti, referatului
compartimentului Resurse umane nr. B34B din 25.08,202L, precum 9i raportului de
specialitate nr. 92661 17 .09.202L.

Alte disculii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale cornisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cd au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re 9i nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul zece de pe ordinea de zi 9i propunerea f5cutS si se aprob5 cu
15 voturi "pentru" . Se actualizeazl organigrama si statul de functii pentru personalul din
cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fr6ncesti, dupS cum urmeaz!:

1) Se desflinteazd functia de publicS de consilier, clasa I, grad profesional principal din
cadrul Compartimentului Registru agricol -agriculturE - cadastru

2.) Se aprob5 infiinlarea funcliei contractuale de Consilier, gradul I, gradul profesional
principal - in specializarea m5sur5tori terestre si cadastru.

\,



Se aprob5 organigrama si statul de functii pentru personalul din
propriu al primarului comunei Fr6ncesti, cu modificbrile prevdzute in forma
la proiectul de hotd16re.

Primarul comunei Fr6ncesti va aduce la indeplinire prezenta hot5r6re prin
com partimentului Resurse umane.

11,in continuare este supus dezbaterii punctul unsprezece pe ordinea de zi, Proiect
de hotdrAre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii " Amenajare exterioard Cdmin Cultural Genuneni ".

Presedintele de sedin!5 d5 citire proiectului de hot5rAre, referatului de aprobare nr.
9268 din L7.09.202L, referatului viceprimarului localit5tii nr, 8463/31.08.2021, precum 9i
raportului de specialitate nr. 92701 17,09.2021 .

Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil 9i se specific5 cE au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare,

Se supune la vot punctul unsprezece de pe ordinea de zi 9i propunerea f5cut5 si se
aprob5 cu 15 voturi "pentru" . Se aprobb indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de
investitii ,,Amenajare exterioarb C5min Cultural Genuneni ", dupd cum urmeazS:

- valoarea totalS a investitiei (inclusiv ryA) = 252845,92LEI
- din care ryA - 40370,36 LEI

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri, a semn5rii documentelor si semnSrii
contractelor se ins5rcineazd primarul comunei Fr6ncesti.

12. Punctul doisueaeec_pq*-ardtnca__dc:L Proiect de hotir6re cu privire
la"Rectificarea bugetului local al Comunei Fr6ncesti, pentru anulZO2!".

Presedintele de sedinG de citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.
9343 din 21.09.2021cu privire la rectificarea bugetului local, referatului nr.934212L.09.2021
intocmit de compartimentul contabilitate, adresei VLG_STZ-15150/15.09.202t emis5 de
Administratia Judetean5 a Finantelor Publice V6lcea, precum si rapoftului de specialitate nr.
93921 21.09.202r.

Alte discutii nu sunt.
Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specific5 cE au

fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi nu necesit5 dezbateri
suplimentare.

Se supune la vot punctul doisprezece de pe ordinea de zi si se aprobd cu 15 voturi
"pentru" . Se aprobE rectificarea Bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei Fr6ncesti,
pentru anul 2027, astfel:

- Bugetul local se majoreazd la anumite capitole dupa cum urmeaza :

- 11,02.06 (sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale) -160 mii lei;
- 04.02.04 (sume defalcate din impozitul pe venit din cota de l4o/o) - 94 mii le;
- Scade bugetul local la urmatorul capitol dupa cum urmeaza :

- 04.02.01 (sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 630lo) -(-113) mii le;
Bugetul Local la venituri s-a marit cu suma de 141 mii lei de la 792t,50 mii lei

Totaliz6ndu-se suma de 8062,50 mii lei la venituri.
Bugetul Local la cheltuielis-a maritcu suma de 141 miileidela792L,50 mii lei,

dupa cum urmeaza:
Total cap.57.05.01 -suma 141 mii lei Trimestru III

- cap,67.05.0L1 7t.0t.30 (investitii) * suma de 91 mii lei; pentru "Construire Sala de Sport
Scoala Gimnaziala Francesti, comuna Francesti"

cadrul



- cap.70.05.01/71.01.01 - suma de 50 mii lei, pentru "Extindere retea alimentare cu apa si

infiintare retea canalizare si statie epurare ape uzate in comuna Francesti, judetul Valcea"
Totalizdndu-se suma de 8062.50 mii lei la cheltuieli.
Propun modificarea pe trimestrul III la urmatoarele cap.si aliniate dupa cum urmeaza
-CAP.841200200 reparati curente,-se diminueaza cu STJMA -300 mii lei
-CAP,B4l7t0130 Modernizare drumuri de interes local in satele Francesti,Dezrobiti si

Mosteni (La Balteanu,Brighidii,Colnic).-se majoreaza cu S|JMA -300 mii lei
-CAP.700600/200103.-se diminueaza cu SUMA -40 mii lei
-CAP.700600/200130.- se majoreaza cu SUMA -40 mii lei
-CAP.540500500400-se diminueaza cu SUMA -100 mii lei
-CAP.70050U710101(Extindere retea alimentare cu apa si infiintare retea canalizare si

statie epurare ape uzate in comuna Francesti,judetul Valcea)-se majoreaza cu SUMA -100
mii lei

-CAP.510103/100101.-se diminueaza cu SUMA -50 mii lei
-CAP.650401/200130.-se majoreaza cu SUMA -50 mii lei

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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