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                                         PROIECT DE   HOTARARE 

  Privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al  

comunei Frâncesti, pe anul 2022 

      Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, întrunit în ședinta 

ordinară din  data de  ___noiembrie  2022, la care participa un numar de  __ 

consilieri din totalul de  15  in functie ; 
         

         Având în vedere : 

    -  Hotararea Consiliului Local Frâncesti nr.  -/23.11.2022,  prin care domnul 
consilier _____ a fost ales  preşedinte de şedintă; 

    -  Proiectul de hotărâre  şi Referatul  de aprobare ,  înaintate de  domnul  

Paraschiv Daniel Florin, primar al comunei  Frâncesti, cu privire la aprobarea 

rectificării  bugetului local  de venituri şi cheltuieli  al comunei  Frâncesti  pe anul 
2022,  înregistrat sub nr. 11731 din 04.11.2022; 

   - Raportul de specialitate  inregistrat sub numarul  11730/04.11.2022 , întocmit 

de către doamna Antonie Luminita, inspector superior in cadrul compartimentului 
Contabilitate, Buget, Finante ; 

         -  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Frâncesti înregistrate 

sub numarul  ___/23.11.2022 , prin  care  se avizează favorabil  proiectul de 

hotarare privind rectificarea bugetului  local  pe anul 2022 ; 
         - Avizul de legalitate al proiectului de hotarare întocmit de secretarul general 

comunei Frâncesti , inregistrat sub numarul  __/ 30.09.2022 ; 

     - Adresa nr. VLG_STZ- 18622/03.11.2022, transmisa de catra Agentia  

judeteana a Finantelor Publice Vâlcea  privind  repartizarea pe trimestre a sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2022; 

       - Respectând prevederile art.7 alin(2) din  Legii nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publică,vazand procesul verbal nr. 8617 
din 02.09.2022  privind afisarea proiectului de hotarare; 

     

      In conformitate cu : 

   - dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

     -  prevederile Legii nr.317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 

2022;   



   -  prevederile HG nr. 1306/2022 privind alocarea  unor sume defalcate din TVA 

pentru echilibrarea  Fondului de rezervă  la dispozitia Givernului 

     - decizia A.J.F.P. Valcea nr. 23/03.11. 2022 privind redistribuirea pe unitati 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate  din TVA, alocate la nivelul  judetului 

Vâlcea; 

    - ale art. 19 alin.2)  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

completările şi modificările ulterioare ,  
    - prevederile  Legii nr. 82/ 1991, a contabilității ; 

    - prevederile  art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ; 
       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a)  din 

O.U.G nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, Consiliul local al comunei 

Frâncesti , cu un numar de  ___ voturi ,, pentru,,  

 
                                                    H O T Ă R Ă S T E: 

 

     Art.1. -Se  aproba  rectificarea bugetului  local al comunei Frâncesti pe anul 
2022,  cu suma de  398  mii lei atat la partea de venituri cat si la partea de 

cheltuieli, totalizand la partea de  venituri suma de  10747.80 mii , iar la partea de 

cheltuieli suma de  10747.80 mii lei, bugetul rectificat fiind prezentat in anexa  nr.1  

 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
      Art.2- Se aproba  Lista obiectivelor de investitii cu finantare  din bugetul local- 

sursa 01, conform  anexei 1a ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

      Art. 3. Se aproba Lista pozitiei C ,, Alte cheltuieli de investitii cu finanatare 
din bugetul local – sursa 02, defalcata pe categorii de bunuri definite conform 

art.48 alin.2 din Legea nr.273/2008 privind finantele publice conform anexei 1b, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

     Art.4-  Se  aproba lista  de investiții  pe anul 2022 finantate din sursa A, butelul  
local,  conform anexei nr. 3  ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

    Art.5-Prezenta hotărâre prin grija secretarului comunei Frâncești se va aduce la 

cunostintă publică prin afisare   si publicare pe pagina proprie a institutiei, și se  va 
comunica : 

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

- Primarului comunei Frâncesti   

                   Frâncesti:   04.11. 2022 
 

 

         INITIATOR PROIECT,                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
              PRIMAR                                         Secretar generat UAT 

  DANIEL FLORIN PARASCHIV                 ELENA GABRIELA LAZĂR  

 

 
 

 

 



 

COMUNA FRÂNCEȘTI                                                                    

JUDETUL VÂLCEA                                                                           
NR.     11731 DIN  04.11.2022                                      

 

 

                                               REFERAT DE APROBARE 
 

              Cu privire la rectificarea bugetului  local al comunei Frâncesti pentru anul 

2022 
 

     Urmare  Raportului  compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 

11730 din 04.11. 2022, prin care se propune initierea unui proiect de hotarare cu 

privire la rectificarea bugetului 
local al comunei francesti pentru anul 2022, tinandu-se cont de adresei nr. VLG –

STZ  nr. 18622/03.11.2022.  

 Având în vedere urmatoarele prevederile: 
- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și 

completată; 

- Legea nr.317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022; 

- Deciziei Șefului A.J.F.P. Vâlcea nr.3/16.02.2022, privind repartizarea pe 
unități administrative –teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea de 

bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat Legea nr.1/2011, alocate la 

nivelul  județului Vâlcea ; 
- Bugetul se mărește  cu suma de  398  mii lei  după cum urmează : 

-  

 La partea de venituri  bugetul local  se mareste cu suma de  398 mii lei  

după cum urmează : 
Sume primite in urma adresei, pentru alineatul: 

-11.02.02 (sume defalcate TVA cheltuieli  descentralizate) se micsoreaza  cu suma 

de (-2 mii lei de la  2460 mii lei  la valoarea de  2458  mii lei; 

-11.02.06 (sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale) se majoreaza  

cu suma de 400 mii lei de la  1225 mii lei  la valoarea de  1625  mii lei; 

         Bugetul Local  la  venituri   s-a  marit  cu  suma  de   398 mii lei, de la   
10349.80 mii lei, cumuland un total in suma de  10747.80 mii lei la venituri. 

 

 La partea de  cheltuieli  , bugetul local se modifica dupa cum urmeaza: 

-   CAP.65/59 (burse scolare) – se  diminueaza  cu  suma de   2  mii lei, de la 

154 mii lei  la valoarea de  152  mii lei; 

-   CAP.67/710101 “Constructie complex sportive” – se  majoreaza cu suma de 

164 mii lei de la 15  mii lei  la valoarea de  179  mii lei; 

-   CAP.74/710101 “Infiintare sistem de canalizare menajera in Francesti ” – se  

majoreaza cu suma de 3 mii lei de la 3  mii lei  la valoarea de  6  mii lei; 



      - CAP.840301/710130- ”Proiectare si executie-Modernizare drumuri de interes 

local in satul Manailesti.drumul Morii,drumul de la Crisina,drumul Campului” se 

majoreaza  cu suma de  233 mii lei de la   2406,60 mii lei  la valoarea de 2639.60  

mii lei;   

       Bugetul Local la cheltuieli s-a marit cu suma de  398 mii lei, de la  10349.80 

mii lei, cumuland un total in suma  de 10747.80 mii lei la cheltuieli.  
 

Se fac unele modificari pe  capitole si aliniate dupa cum urmeaza: 

 
-   CAP.68/100101 (Ajutor social ) – se  diminueaza cu suma de 16  mii lei, de la 

760 mii lei  la valoarea de  744  mii lei; 

-   CAP.51/100101 (Autoritati executive ) – se  diminueaza cu suma de 60  mii lei, 

de la 1501 mii lei  la valoarea de  1441  mii lei; 

-   CAP.66/100101 (sanatate ) – se  majoreaza  cu suma de  2  mii lei, de la 36.85 

mii lei  la valoarea de  38.85  mii lei; 

-   CAP.51/200103 (Autoritati executive ) – se  majoreaza cu suma de 3 mii lei, de 

la 40 mii lei  la valoarea de   43  mii lei; 

-   CAP.51/200101 (Autoritati executive ) – se  majoreaza  cu suma de 6  mii lei, 

de la 15 mii lei  la valoarea de  21  mii lei; 

-   CAP.51/200102 (Autoritati executive ) – se  majoreaza  cu suma de 1  mii lei, 

de la 3 mii lei  la valoarea de  4  mii lei; 

-   CAP.51/200108 (Autoritati executive ) – se  majoreaza  cu suma de 2  mii lei, 

de la 30 mii lei  la valoarea de  32  mii lei; 

-   CAP.51/200109 (Autoritati executive ) – se  majoreaza  cu suma de 2  mii lei, 

de la 37.4 mii lei  la valoarea de  39.4  mii lei; 

-   CAP.68/570201 (Ajutor social ) – se  majoreaza  cu suma de 76  mii lei, de la 

1352 mii lei  la valoarea de  1428  mii lei; 

     Fata de cele prezentate vă propune analizarea si avizarea proiectului de hotarare 

in forma prezentată. 

 

 
 

                                           PRIMAR, 

                         PARASCHIV DANIEL FLORIN 
 

 

 
 

 

 

 



 
COMUNA FRÂNCEȘTI                                                                   DE ACORD 

JUDETUL VÂLCEA                                                                           PRIMAR, 

NR.     11730  DIN  04.11.2022                                          PARASCHIV Daniel-Florin 

 

 

RAPORT    DE   SPECIALITATE 

          Cu privire la rectificarea bugetului, rectificat  V  

 
                Subsemnata, Antonie Luminita, inspector superior in cadrul compartimentului de contabilitate, 
al primăriei Francești, aprob inițierea proiectului de hotarâre, privind rectificarea  bugetului V, în baza 
adresei nr. VLG STZ.18622/03.11.2022.     
 Având în vedere urmatoarele prevederile: 

- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată; 

- Legea nr.317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022; 
- Deciziei Șefului A.J.F.P. Vâlcea nr.3/16.02.2022, privind repartizarea pe unități 

administrative –teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat Legea nr.1/2011, alocate la nivelul  județului Vâlcea ; 

 
- Bugetul se mărește  cu suma de  398  mii lei  după cum urmează : 

 
 Crește bugetul local  la venituri   după cum urmează : 

Sume primite in urma adresei, pentru alineatul: 
-11.02.02 (sume defalcate TVA cheltuieli  descentralizate) se micsoreaza  cu suma de (-2 mii lei de la  

2460 mii lei  la valoarea de  2458  mii lei; 

-11.02.06 (sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale) se majoreaza  cu suma de 400 mii lei 

de la  1225 mii lei  la valoarea de  1625  mii lei; 

         Bugetul Local  la  venituri   s-a  marit  cu  suma  de   398 mii lei, de la   10349.80 mii lei, cumuland 

un total in suma de  10747.80 mii lei la venituri. 

 

 Creste bugetul local  la  cheltuieli  dupa cum urmeaza: 

-   CAP.65/59 (burse scolare) – se  diminueaza  cu  suma de   2  mii lei, de la 154 mii lei  la valoarea 

de  152  mii lei; 

-   CAP.67/710101 “Constructie complex sportive” – se  majoreaza cu suma de 164 mii lei de la 15  

mii lei  la valoarea de  179  mii lei; 

-   CAP.74/710101 “Infiintare sistem de canalizare menajera in Francesti ” – se  majoreaza cu suma 

de 3 mii lei de la 3  mii lei  la valoarea de  6  mii lei; 

      - CAP.840301/710130- ”Proiectare si executie-Modernizare drumuri de interes local in satul 

Manailesti.drumul Morii,drumul de la Crisina,drumul Campului” se majoreaza  cu suma de  233 mii lei 

de la   2406,60 mii lei  la valoarea de 2639.60  mii lei;   

       Bugetul Local la cheltuieli s-a marit cu suma de  398 mii lei, de la  10349.80 mii lei, 

cumuland un total in suma  de 10747.80 mii lei la cheltuieli.  

 
Se fac unele modificari pe  capitole si aliniate dupa cum urmeaza: 
 
-   CAP.68/100101 (Ajutor social ) – se  diminueaza cu suma de 16  mii lei, de la 760 mii lei  la valoarea 

de  744  mii lei; 

-   CAP.51/100101 (Autoritati executive ) – se  diminueaza cu suma de 60  mii lei, de la 1501 mii lei  la 

valoarea de  1441  mii lei; 

-   CAP.66/100101 (sanatate ) – se  majoreaza  cu suma de  2  mii lei, de la 36.85 mii lei  la valoarea de  

38.85  mii lei; 



-   CAP.51/200103 (Autoritati executive ) – se  majoreaza cu suma de 3 mii lei, de la 40 mii lei  la 

valoarea de   43  mii lei; 

-   CAP.51/200101 (Autoritati executive ) – se  majoreaza  cu suma de 6  mii lei, de la 15 mii lei  la 

valoarea de  21  mii lei; 

-   CAP.51/200102 (Autoritati executive ) – se  majoreaza  cu suma de 1  mii lei, de la 3 mii lei  la 

valoarea de  4  mii lei; 

-   CAP.51/200108 (Autoritati executive ) – se  majoreaza  cu suma de 2  mii lei, de la 30 mii lei  la 

valoarea de  32  mii lei; 

-   CAP.51/200109 (Autoritati executive ) – se  majoreaza  cu suma de 2  mii lei, de la 37.4 mii lei  la 

valoarea de  39.4  mii lei; 

-   CAP.68/570201 (Ajutor social ) – se  majoreaza  cu suma de 76  mii lei, de la 1352 mii lei  la valoarea 

de  1428  mii lei; 

 
 
 

 

CONTABIL, 

ANTONIE Luminita 

 

 


	PROIECT DE   HOTARARE

