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PROCES VERBAL

incheiat ast5zi 22 decembrie 202t cu ocazia sedinlei extraordinare de indat5 a
Consiliului Local FrSncegti, ora l_4,00,

Sedinta a fost convocat5 de c5tre domnul Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei
Fr6ncesti, prin dispozi[ia nr. 338 din 2]- 12.2021cu urm5torul proiect de ordine dezi:

1. Proiect de hotd16re cu privire la Rectificarea bugetului local al Comunei
Fr6ncesti, pentru anul 2021.

Sedinta se desfSgoarS in cadrul prim5riei comunei FrSncesti.
La deschiderea sedintei au fost prezenti 15 consilieri din totalul de 15 consilieri in

functie.
De asemenea/ au mai participat : domnigoara Dumitragcu Lavinia, secretar general in

cadrul comunei Fr6ncesti, precum si domnul Paraschiv Daniel Florin - primarul comunei
Fr6ncesti, judetul V6lcea.

Fiind statutarS, se declarE deschisE sedinla extraordinarE a Consiliului Local FrAncesti.
Conform aft. 138 alin. 15 din OUG nr.5712079 privind Codul administrativ, secretarul

unitSfii dE citire procesului verbal al sedinlei ordinare din data de 15 decembrie zOZt.
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 si se aprobb cu 1"5 voturi << pentru >>.

Domnisoara secretar subliniazd ca iniliator al proiectului de hot5r6re este primarul.

1. Este supus dezbaterii p!t-ngt@: proiect de hotdrAre cu
privire la ,,Rectificarea bugetului local al Comunei FrAncesti, pentru anul Z1ZL " .

Presedintele de sedint5 d5 citire proiectului de hot516re, referatului de aprobare nr.
L3t73 din 21.L2.2027 9i referatului nr. L3L72121..L2.2027 intocmit de compartimentul
contabilitate .

De asemenea sunt prezentate adresa VL_STG-2126312t.12.202L emis5 de
Administratia Judetean5 a Finantelor Publice V6lcea si raportul de specialitate nr. 13L74 din
2r.12.2027.

Rectificarea bugetard este determinatd de sumele alocate prin HG nr. lZ64lZOZt
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervd bugetarb la dispozitia Guvernului, prevbzut
in bugetul de stat pe anul 2OZI, pentru unele unitSti administrative teritoriale, precum si HCJ
nr. 2331L4.12.2021' privind repartizarea unor sume din cota de 6% din impozitul pe venit,
reprezentand fond la dispoztia Consiliului Judetean pe anul 2021,mentioneaz} domnul
primar.

Sunt depuse rapoartele de avizare ale comisiilor cu aviz favorabil gi se specificd cE au
fost studiate materialele anexate proiectului de hot516re gi n, 

- 
necesitd dezbateri

suplimentare.
Alte discutii nu sunt.

\".



Se supune la vot punctul unu de pe ordinea de zi si se aprob6 cu 15 voturi "pentru",
Se aprob5 rectiflcarea Bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei Fr6ncesti, pentru

anul 2021, astfel:
Bugetul se majoreazd cu suma de 237 mii lei , astfel :

- 11,02,06 (sume defalcate WA pentru echilibrarea bugetelor locale) -233 mii lei
- 040205 (sume repar[izate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea) - 4 mii

lei;
Bugetul Local la venituri s-a marit cu suma de 237 mii lei de la 9162.50 mii lei

Totalizdndu-se suma de 9399,50 mii lei la venituri.
Bugetul Local la cheltuieli s-a marit cu suma de 237 mii lei de la 9162,50 mii lei,

dupa cum urmeaza:
- CAP.841710130 "Modernizare drumuri de interes local in satul COSANI DRUMUL

BALASTIEREI COMUNA FRANCESTI JUDETUL VALCEA

-se majoreaza cu SUMA - 237 mii lei

Totaliz6ndu-se suma de 9399.50 mii lei la cheltuieli.
La tnchiderea sedintei , mandatul inceteazS de drept.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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