
ROMANIA
JUDETUL vAlcea
coMUNA FRANCESTT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr or r-rorAnAnr

Cu privire la: acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din execulia
bugetului local la 3L.L2.2O21 cu suma de 19OOOO lei buget A

Primarul comunei Frincesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedint5 extraordinarS publicS la data de
06.01.2022 la care participi un num5r de ..... consilieri din totalul de 15 in funcfie, Sedintd
condus5 de domnul consilier Cioboatd Dumitru Flavius

LUAND IN CONSIDERARE:
-referatul de aprobare nr. 21 I 03,0L,2022 cu privire la aprobarea folosirii sumei de

190000 din excedentul Bugetului Local A la 37.I2.202t;
- Nota de fundamentarea a compartimentului contabilitate din cadrul aparatului propriu al

primarului, prin care se propune initierea unui proiect de hot516re cu privire la aprobarea
acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare/ nr. 16103.0L.2022;

Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hotSrAre,
intocmit de cStre secretarul localitSfii;

- rapoartele de avizare ale comisiei pentru invdtbmAnt, culte, sEnitate, cultura, protectie
soclala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-
sociala, protecfla mediulul, buget - finante, administrarea domeniului public si privat al
localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert, comisiei pentru administratie
publica locala, juridice, apErarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu art.19 alin.(1) lit.a) si alin.(2), art.20 alin.(l) lit.a) si ari.58 din legea
nr.27312006- legea finanlelor publice locale,cu modific5rile si complet5rile ulterioare, aft, 129
alin 4lit" a din OUG nr" 5712019 privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile
ulterioare.

in temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) si art.J.96, alin.(1), lit.a) din OUG nr. 571 z}tg privind
Codul administrativ, cu modificbrile si complet5rile ulterioare, propune urmdtoarea :

HoTARARE
Art.1. Se aprobd acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din execulia bugetului local

A la 31.12.202t cu suma de 190000 lei, sum5 folositS pentru finantarea cheltuielilor de
investitii conform alocarii prin bugetul local, astfel;

Capitol bugetar 84.02 - drumuri 19OO0O lei;

Art.2. Primarul impreund cu compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prezenta
hotSr6re gi va informa Consiliul Local despre modul de realizare, iar secretarul localit5tii o va
comunica la:

- Institutia Prefectului - judetul Valcea, Primarului, afi9are la sediul primEriei pentru
aducere la cunogtintb publicS.

INITIATOR
PRIMAR,

PARASCHIV DANIEL FLORIN

Fr6ncesti, judetul Valcea, 03.O1.2022

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR





ROMANIA
JUDETUL vArcnn
coMUNA rnAncrgu

Nr. 21 din 03.01.2022

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: acoperirea deficitului secliunii de dezvoltare din execufia bugetului local
la 3L.L2.2021 cu suma de 190000 lei buget A

Av6nd in vedere nota de fundamentare a compartimentului Contabilitate din cadrul
aparatului propriu al Primarului comunei Frdncesti, nr, 16 103.0L.2022 av6nd la bazd Legea
nr. 27312006 privind finantele publice locale 9i execulia Bugetului local din care rezult6
folosirea sumei de 190000 lei din cadrul bugetului local A.

Fa!5 de acesta, iniliez proiectul de hot5rAre propus de aprobare a acoperirii deficitului
secliunii de dezvoltare din execulia bugetului local A la 31.12.202t cu suma de 190000,
suma folosita pentru finantarea cheltuielilor de investitii conform alocarii prin bugetul local,
astfel:

- Capitol bugetar 84.02 * drumuri 190000 lei;

Convocarea gedinlei Consiliului local Fr6ncesti se va face pentru data de 06.0L.2022.
Hot5rSrea Consiliului Local astfel adoptat5 va fi depusi la Trezoreria operativ5

B5beni in primele 5 zile lucratoare ale anului 2022 in vederea inchiderii anuale a

executiei bugetare conform sumelor aprobate prin hot5rSri ale Consiliului Local Fr6ncesti.

PRIMAR,
Daniel Florin
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PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI
CONTABILITATE
NR.16103.01.202L

NOTA DE FI.INDAMENTARE
PRIVITOR LA :emiterea unei hotarari privind acoperirea deficitului

SECTITINII DE DEZVOLTARE BUGET A
bugetar al

Subsemnata Baicu Ramona Maria, contabil in cadrul aparatului de specialitate al
primarului prin prezentul va aduc la cunostinta urmatoarele :

Din excedentul total al bugetului A- la data de 3T.12.2020 in suma l9OO27.O2
lei,suma s-a regasit in contul cu nr.829802, deschis la Trezoreria Babeni.

In conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.27312006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare :

-(1;r'*Ur..dentul anual al bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar, pe
cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat prevazut e la art.6lit.a )a celor excep tate la art.6litb) si a
transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor
rest4nte,se rcporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza,inbaza hotararilor
autoritatilor deliberative, astfel :

a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ;

b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre
veniturile si cheltuielile sectiuni de dezvoltare si functionare in anul current,in limita
disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a);

c) pentru acoperirea definitive a eventualelor deficite ale seciiunilor de functionare si
dezvo ltare,d up a caz,la sfarsitul exerciti ului bugetar.

Prin Hotarari al C.Local Francesti in cursul anului 2021 s-autilizatsuma de
190000 lei din excedentul total in suma de 190027.02 lei buget A la SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE pentru a efectua cheltuieli in cadrul comunei Francesti.

Propun Consiliului Local Francesti sa aprobe acoperirea deficitului sectiunii
de dezvoltare din executia bugetului local Ala3l.L2.2O2L cu suma de 190000 lei ,
suma folosita pentru 'finantarea cheltuielilor de investitii conform alocarii prin bugetul
local, astfel : -capitolul bugetar 84.02-drumuri total - 190000lei .

AYIZA
PARASCHIV
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l-Florin -\
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PRIMARIA COMLINEI F'RANCESTI

_ F'RANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; F ax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e- ma il :franc es tiprimaria@;ahoo. c om

Afisat azi, 03.01 .2022, ora 12,00, nr. 35
Ia sediul primSriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

tn conformitate cu art.7 dln Legea nr 5212003 privind transparenla decizionald
in administratia publicS, republicatS, aducem la cunostin!5 publicE intenlia de
supunere spre aprobare Consiliului Local al comunei Frdncesti a Proiectului de
hotS16re privind acoperirea deficitului secliunii de dezvoltare din execulia bugetului
local la 31.72.2021 cu suma de 190000 lei buget A .

Cetblenii interesati pot consulta proiectul de hot616re la sediul PrimEriei pot face
propuneri, sugestii sau recomand5ri pe marginea acestuia pSnE la data de 06
ianuarie 2022.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la domnigoara Dumitragcu Maria

Lavinia, secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar ,
PARASCHIV Daniel Florin

Secretar general,
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PzuMARIA COMLINEI FRANCESTI

: IIRANCESTI ::
'fel;0250/762601;Fcrx: 0250/762755 e-mail:fi,ancestiprimcu,ia@yahoo.com

Nr. 36/03.01.2022

PROCES VERBAL

Incheiat astSzi 03 ianuarie2022 de cdtre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv

Daniel Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afigdrii anuntului
nr. 35 din 03.01 .2022 pentru aducerea la cunogtin!5 public5 a Proiectului de hotd16re
privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din execulia bugetului local la
3L72.2021 cu suma de 190000 lei buget A .

Locul de afigare : avizier Consiliului local Fr6ncesti si Site -ul Primdriei comunei
F16ncesti.

In conformitate cu prevederile OUG nr.57120t9 privind Codul administrativ, cu

modificdrile si completdrile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr.5212003 privind
transparenta decizionalS in administra[ia publicS, s-a intocmit prezentul proces-

verbal,

Primar,
DANIEL FLORIN PARASCHIV

Secretar General,
MARIA LAV,INIA DU MItrRASCU
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Raport de specialitate
La Proiectul de hotirire cu privire la acoperiiea deficitului

secliunii de dezvoltare din execulia bugetului local la
31.1-2.2021 cu suma de 190000 lei buget A

tn primele 5 zile lucratoare ale anului 2022, in vederea inchiderii anuale
a execuliei bugetare conform sumelor aprobate prin hot6rdri ale Consiliului
Local Fr6ncesti va fi depus6 la Trezoreria operativ5 B5beni, Hot5r6rea
Consiliului Local astfel adoptat5 .

tn baza notei de fundamentarea a compartimentului Contabilitate din
cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Fr6ncesti, nr. 16 103.0L.2022
conform Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile 9i
public5rile ulterioare, precum 9i execulia Bugetului local rezult5 folosirea sumei
de 190000 lei din cadrul bugetului local A, dup5 cum urmeazS:

- Capitol bugetar 84.02 - drumuri 190000 lei;

Avdnd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de
hot5rdre pe care il supunem aprob6rii Consiliului Local al comunei Fr6ncesti.

ROMANIA
JUDETUL VAr-Cr,q.
coMUNA rnANCngrr

Nr.22103.01.2022
PARASC Daniel - Fl

Compaftiment Impozite 9i taxe,
Inspector superior cu atribulii CFP,

Avram Elena Anisoara

Compartiment Contabi litate,
Contabil,

Antonie Luminita
il

il-A4ry

APROBAT





COMLNEI FRANCESTI

: F'RANCESTI ::
Tel : 02 5 0/7 62 60 1 ; Fax ; 02 5 0/7 62 7 5 5 e-mail :Jrancestiprimaria@yahoo. com

Nr. 37 I 03.01.2022

RAPORT

Privind avizarea legalitSlii proiectului de hotirAre conform art. 243 din O.U.G, nr,
57 I zOLg privind Codul Administrativ

Proiectul de hotdr6re privind ,,acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din execulia

bugetului local la 3L.12.2021cu suma de 190000 lei buget A "

Competenla

Potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 5712019 privind Codul

administrativ aprobarea proiectului de hot5r6re este de competenta consiliului local.

Dreptul material - art.19 alin.(1) lit.a) si alin,(2) , art.20 alin,(1) lit.a) si art. 58 din
legea nr,27312006- legea finantelor publice locale,cu modificSrile si completdrile ulterioare,
art. t29 alin 4lit, a din OUG nr. 57120t9 privind Codul administrativ, cu modific5rile si

completdrile ulterioare.

Vot: Pentru adoptarea hotSr6rii este necesar votul majoritSlii absolute a consilierilor
locali in functie,

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hot5rdre privind

,,acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din execufia bugetului local la 31.12.2021 cu

suma de 190000 lei buget A " .
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