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JUDEЛUȚ VÂȚCEA                 
CONSIȚUȚ ȚOCAȚ AȚ COțUNEI DĂNICEI 
            

HOTĂRÂREA  NR. 10 
Privitor la: utilizarea sumei de 2399000 lei din Excedentul bugetului local, in valoare totala 

2480474,35 lei, pentru finanМarea cheltuielilor secМiunii de dezvoltare 
 

 Consiliul Local al comunei Dănicei, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din 10 
februarie 2022, fiind legal constituită prin participarea un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri locali în functie; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Dănicei, înregistrat la nr. 
345 din 21.01.2022 și Raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate înregistrat la 
nr. 346 din 21.01.2022; 
 Observând Avizul de legalitate nr. 541 din 03.02.2022 prezentat de Secretarul General al 
Comunei Dănicei și Raportul de avizare al comisiilor de specialitate, reunite, înregistrat la nr.652 
din 10.02.2022; 
   Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică ; 
 În baza art.58 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi “pentru”, 
0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri” adoptă următoarea: 
         

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1   Se aprobă utilizarea sumei de 2399000 lei din Excedentul bugetului local, in valoare 
totala 2480474,35 lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru următoarele 
obiective de investiții: 

1.1. “Construire obiectiv nou si dotare camin cultural in comuna Danicei, judetul 
Valcea” - consultanta - suma de 33.000 lei; 

1.2. “Construire sediu primarie in comuna Danicei, judetul Valcea”-  proiect tehnic si 
verificare proiect -suma de 95.000 lei; 

1.3. Amenajare locuri de joaca, comuna Danicei, judetul Valcea – 550.000 lei; 
1.4. Extindere alimentare cu apa – 230.000 lei; 
1.5. Canalizare si epurare ape menajere – 64.000 lei; 
1.6. Extindere alimentare cu apa Ciresul Lunca – 200.000 lei; 
1.7. Amenajare santuri pluviale si construire podete – 265.000 lei; 
1.8. Refacere punte pietonala peste paraul Trepteanca, pct. la Nitescu, sat Linia Vale – 

496.000 lei; 
1.9. Consolidare platforma drum de interes local ( strada Olteni), pct. Gruianu Filomita, 

sat Dealu Launele – 130.000 lei; 
1.10. Refacere punte pietonala peste paraul Trepteanca, pct. Nenu, sat Valea Scheiului – 

316.000 lei; 



1.11. Proiectare si consultanta Modernizare iluminat public in comuna Danicei, judetul 
Valcea – 20.000 lei 
 

 Art.2  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituției Prefectului-județul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate; 
- Primarului comunei Dănicei; 
- Compartimentului contabilitate. 
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