
ROMÂNIA          
JUDEЛUȚ VÂȚCEA 
CONSIȚIUȚ ȚOCAȚ AȚ COțUNEI DĂNICEI 
      

HOTĂRÂREA NR. 14 
Privind : Rectificarea bugetului local pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023 - 2025;  

Rectificarea bugetului Serviciului de Utilitati Publice pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023 - 
2025 

Rectificarea listei obiectivelor de investiМii pe anul 2022 
 
 Consiliul Local al comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea, întrunit in 群edin郡a extraordinară din data de 28 
februarie 2022, care este legal constituită prin participarea unui număr de 10 consilieri din totalul de 11 
consilieri locali în func郡ie;      
Având in vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului, înregistrat sub nr. 821/21.02.2022 群i Raportul de specialitate, 
înregistrat sub nr. 822/21.02.2022; 

- Adresa VLG_STZ-2195/09.02.2022 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea; 
- Adresa VLG_STZ-2749/16.02.2022 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea; 
- HCJ Valcea nr. 25/2022 privind repartizarea pe UAT a sumei de 32994 mii lei, din fondul la 

dispozitia CJ Valcea; 
Conform prevederilor: 

- Legii nr. 317/2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2022; 
- Legii Nr. 273/2006 privind finan郡ele publice locale, cu modificările 群i completările ulterioare; 
- 軍inând cont de Avizul de  legalitate înregistrat la nr. 825 din 21.02.2022 al Secretarului general al 

comunei Dănicei delegat 群i Raportul comisiilor de specialitate, reunite, nr. 935 din 28.02.2022; 
- Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a proiectelor actelor 

normative conform art. 1 si art. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică ; 

 În temeiul art. 139 alin.(1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de 10 voturi “pentru”,  0 voturi “împotriva” 群i 0 “ab郡ineri” adoptă următoarea: 
 

HOTĂRÂRE: 
 
 Art.1 . Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023 - 2025;  
Rectificarea bugetului Serviciului de Utilitati Publice pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023 - 2025 
Rectificarea listei obiectivelor de investi郡ii pe anul 2022, conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2 si Anexei nr. 
3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Prezenta hotarare se comunică: 

- Institu郡iei Prefectului-Jude郡ul Vâlcea; 
- Compartimentului contabilitate;  
- Primarului comunei Dănicei. 
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