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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂNICEI 

 
HOTARÂRE NR. 5 

Privind: validarea dispozitiei nr. 136 din 21 decembrie 2021 a primarului comunei Danicei 
privind majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al UAT Danicei – judetul Valcea pe anul 

2021 
 

Consiliul Local al comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea, intrunit in 群edinta ordinară din 10 
februarie 2022, la care participă un numar  de 11 consilieri din totalul de 11 in func郡ie; 

- 軍inând cont de Referatul de aprobare al domnului Primar, înregistrat la nr. 261 din 
18.01.2022 群i de Raportul de specialitate nr. 262 din 18.01.2022; 

- Avand in vedere: dispozitia 136 din 21 decembrie 2021 a primarului comunei Danicei 
privind majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al UAT Danicei – judetul Valcea pe 
anul 2021; 

- prevederile art. 82, alin (1) din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr.1264 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-
teritoriale; 

- Raportul de avizare comun al comisiilor de specialitate, reunite, nr.____ 群i Avizul de 
legalitate prezentat de Secretarul general al comunei, înregistrat la nr. 541 din 
03.02.2022; 

Văzând că s-au respectat principiile transparen郡ei în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr.52/2003 privind transparen郡a decizională în administra郡ia 
publică;   

În temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) 群i art.129 alin.(2) lit.b)  din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Întrunind un nr. de 11 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” 群i 0 “ab郡ineri” adoptă 
următoarea: 

HOTĂRAȘTE: 

 Art.1 . Se aprobă validarea dispozitiei nr. 136 din 21 decembrie 2021 a primarului 
comunei Danicei privind majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al UAT Danicei – judetul 
Valcea pe anul 2021; 

Art.2. Dispozitia nr. 136 din 21 decembrie 2021 a primarului comunei Danicei reprezinta 
Anexa nr. 1 la prezenta si face parte integranta 

 Art.2.  Prezenta dispozitie se comunică: 
-  Institu郡iei Prefectului – Jude郡ul Vâlcea; 



-  Primarului comunei Dănicei; 
-  Compartimentului contabilitate; 
-  Se afi群ează pentru publicitate 群i transparen郡ă. 
 
PRESEDINTE,                       CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                    SECRETAR GENERAL UAT DANICEI, 
POPESCU ION                                                         VOIMAN IONUT NARCIS  

    
 
 
 
 
 

DĂNICEI: 10 FEBRUARIE 2022 

 


