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                                               PROIECT DE    HOTARARE 

 

   Cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Francesti/ pe anul 2023 

și estimările pentru anii 2024, 2025, 2026  

 

            Consiliul local al comunei Frâncesti, județul Vâlcea, intrunit in ședința 

ordinara din data de 02.02.2023 ,la care participa un număr de ___ consilieri din 

totalul de  15 consilieri in funcție, 

           Vazând ca prin votul majorității domnul   ____a fost ales  președinte de 

ședintă , prin H.C.L. nr. 7/2023; 

          Luând in dezbatere: 

     - Raportul de aprobare prezentat de d-nul primar Daniel Florin Paraschiv, 

inregistrata sub nr.  33 din  03.012023, cu privire la necesitatea aprobarii bugetului 

local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 precum si estimarile pe anii 2024, 2025, 

2026; 

     - raportul compartimentului contabilitate din cadrul Consiliului local, inregistrat 

la nr. 32 din 03.01.2023, prin care se propune aprobarea bugetului local pentru anul 

2022 in forma inițiata si estimarile pentru anii 2023, 2024, 2025 si a listei privind 

obiectivele de investitii ce se propun a fi realizate in anul 2022;  

    - raportul comisiilor reunite din cadrul aparatului  de specialitate din cadrul 

Consiliului local Frâncesti, inregistrat la nr.____ din__ .02.2023, prin care se 

avizeaza favorabil proiectul de hotarare ; 

    - raportul de legalitate al secretarului comunei,inregistrat la nr.___ din ___2023;    

  - procesul verbal cu nr. 35/ 03.01.2023 cu privire la respectarea procedurii 

conform Legii nr.52/2003; 

    - adresa nr.VLG_STZ-22520 din 27 decembrie 2022 privind  Repartizarea  

sumelor  si cotelor pe anul 2023 in baza Legii nr. 368/2022 , pentru echilibrarea  

bugetelor locale pe anii 2023-2026, alocate in vederea elaborarii proiectului de 

buget al unitatii administrativ-teritoriale conform Legii nr. 273/2006  ; 

   - adresa nr.  VLG_STZ-931 / 2023 cu privire  repartzarea pe trimestre a sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate in baza Legii  gubetului 

de stat pe anul 2023 ; 

         In conformitate cu : 

- prevederile art.1 alin.(2) lit .a art.8 lit.a si b, art.19 alin.(1) lit. a), art.25-26,   



art.39 alin.6  art.71 alin. (2)  din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare,  

- prevederile  art.129, alin 2)lit. (b), alin. 4 lit. (a) din OUG nr. 

57/2019,privind Codul administrativ;  

- prevederile Legii  nr.368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2023;  

        In temeiul art.139 alin.2,lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile si completarile ulterioare, Consiliul 

local al comunei Frâncesti, cu un număr de ____  voturi “pentru”  adoptă 

următoarea: 

 

H O T Ă R Â R E 

 

          Art.l.- (1) -Se propune aprobarea bugetul local pentru anul 2023 , la  partea 

de venituri cu suma de  28,588.50 mii lei și la partea de cheltuieli cu suma de  

28,588.50 mii  lei  , conform anexei nr.1,  care face parte integrantă din prezenta 

hotărare; 

             (2)-Se aprobă lista de investititi pe anul 2023 finantate din bugetul local –

sursa E 

            (3)-  Se aproba lista de investiții  pe anul 2023  finantate din sursa A –

bugetul localdin bugetul local  pe anul 2023 conform anexei nr. 3 . 

           (4)-Se aprobă bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din 

venituri proprii centralizat pentru anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026 

            (4) -Se aprobă estimarile la bugetul local   pentru anii : 

- 2024: la partea de venituri 30,103.69 mii  lei si la partea de cheltuieli 30,103.69 

mii lei; 

- 2025: la partea de venituri 31,618.88 mii lei, la partea de cheltuieli 31,618.88  mii 

lei; 

- 2026: la partea de venituri   32,848.19 mii lei ,la partea de cheltuieli 32,848.19 

mii lei, 

         Art.2.-Domnul primar al comunei Frâncesti se incredințează cu ducerea la 

indeplinire a prezentei hotărâri. 

        Art.3.-Prezenta hotărâre prin grija secretarului comunei Frâncestii se va aduce 

la cunostintă publică prin afisare la sediul institutiei si pe site-ul oficial 

primariafrancesti-valcea.ro  și se  va comunica : 

- Instituției  Prefectului- Județul Vâlcea, in vederea efectuării controlului legalității  

- Primarului comunei Frâncesti 

-Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Frâncesti 

 

                                                          Frâncesti:  03.01.2023 

 

             Initiator proiect,                                        Avizat pentru legalitate, 

              PRIMAR                                           Secretar geberal UAT Frâncesti 

     DANIEL FLORIN PARASCHIV              ELENA GABRIELA LAZĂR 


