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                                               PROIECT DE HOTARARE 

 

 PRIVITOR LA : acoperirea  deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din 

excedentul bugetului local A la data de 31 decembrie 2021 

 

Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Valcea intrunit in sedinta 

ordinara din  06 ianuarie  2023, la care participa un numar de ___ consilieri din 

totalul de  15  sunt in functie; 

        Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul Nicolaescu  Filimon, ales 

presedinte de sedinta pe trei luni, potrivit hotararii Consiliului Local al Comunei  

Frâncesti  cu nr. 94 / 2022;  

      Avand  in vedere : 

        - Referatul de aprobare al primarului inregistrata sub nr.  13780 din 30 

decembrie 2022; 

      -Raportul compartimentului contabilitate inregistrat sub nr.13776 din 30.12. 

2022 cu privire la utilizarea excedentului bugetar inregistrat la 31.12.2022 in 

cadrul bugetului A , in anul 2023 ; 

    -Nota de fundamentare inregistrată sub numarul  13775 din 30.12. 2022; 

    -Raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Frâncesti 

inregistrat sub numarul ___  05.01. 2023, prin este  avizat favorabil proiectul de 

hotarare ; 

      Tinand cont de avizul pentru legalitatea proiectului de hotarare al secretarului 

comunei;      

      In conformitate cu prevederile: 

        -art.58 alin.(1), lit. « a »  si « b »  din Legea finantelor publice locale 

nr.273/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

-art.129 alin.(2) litera (b) si alin.4 lit.”a” din O.U.G. nr. 57/20199, privind 

Codul Administrativ;   

       -art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala, proces 

verbal afisare   nr.13778 din 30.12.2022 ; 

      Prin vot deschis cu __ voturi pentru ; 



     In temeiul art.139 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 umar de 

__ voruti ,, pentru,,  adopta, urmatoarea 

 

 

HOTARARE: 

 

  Art.1.Se  aprobă acoperirea  deficitului bugetar al sectiunii de 

dezvoltare in suma de  _______din excedentul bugetului local ,inregistrat la data 

de 31 decembrie 2022. 

       Art.2. Primarul va lua masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a 

prezentei hotarari. 

      Art.3.-(1) Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului comunei: 

                - Primarului comunei  Frâncesti; 

                -Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea-Serviciul Fiscal 

Orasenesc Băbeni; 

                -Institutiei Prefectului – Judetului  Valcea in vederea exercitarii 

controlului cu privire la legalitate. 

                 -(2) Se va face publica prin afisare la sediul Consiliului Local al 

Comunei Frâncesti si pe pagina de internet în Monitorul Oficial Local. 
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