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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 

extraordinară din  data de   20  decembrie  2022, la care participa un numar de   __ 

consilieri din totalul de  15  in functie ; 

         

         Având în vedere : 

    -  Hotararea Consiliului Local Frâncesti nr.  94/23.11.2022,  prin care domnul 

consilier   Nicolăescu Filimon 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. 13312 din  16.12.2022; 

   - Raportul de specialitate  inregistrat sub numarul 13310 din 16.12.2022 , 

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  13376 din  20.12.2022 , 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 13377 din 19.12.2022 ; 

   - Adresa nr. 22976 din 16.12.2022 transmisa de Consiliul Judetean Valcea  cu 

privire la inanintare HCJ nr. 241/2022 privind repartizarea pe unitati administratv-

teritoriale a sumelor pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala,  

programelor de infrastructura care necesita cofintatae locală, precum si pentru 

cheltuielile de functionare pe care unitatile administrative- teritoriale din judet , in 

mod justificat, nu le pot  finanta din veniturile proprii, astfel cum sunt definitye la 

art.5 alin. (1) lit.a)  din legea nr. 273/2006,  privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea buegetelor locale pe anul 2022. 

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

transparenta decizionala in administratia publică,vazand procesul verbal nr. ____ 

din  19.12.2022  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;   

    - 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,cu modificarile si completarile 

ulterioare,  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  235.76 mii lei atat la partea de venituri cat si la partea de 

cheltuieli, totalizand la partea de  venituri suma de 11095,40 mii lei , iar la partea 

de cheltuieli suma de 11095,40 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, bugetul  

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:  19.12. 2022 

 

 

   Initiator proiect,                                                         Avizat pentru legalitate, 

    PRIMAR                                                                 Secretar general UAT 
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