
 
JUDEȚUL VÂLCEA                     
CONSILUL LOCAL AL COMUNEI DĂNICEI 
 
 
       HOTĂRÂREA  NR. 9 

Privind : Aprobarea bugetului pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025 
Aprobarea bugetului institutiilor autofinanţate pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022 - 2024 

Aprobarea listei obiectivelor de investitii si a fondului salariilor  de baza pentru anul 2022 
 
 
 

 Consiliul Local al comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea, întrunit în 群edin郡a ordinară din 10 februarie 
2022, la care participă un număr  de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri locali în func郡ie; 
 軍inând cont de prevederile Legii Nr. 273/2006 privind finan郡ele publice locale, cu modificările 群i 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2022; 
 Observând deciziile nr.1 si 2 din 06.01.2022, a 群efului AJFP Vâlcea; 
 Având în vedere Raportul de avizare al comisiilor de specialitate, reunite, nr. 652 din 10.02.2022 
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 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG Nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, întrunind un nr. de 11 voturi ”pentru”,  0 voturi ”împotrivă” 群i 0 ”ab郡ineri” adoptă 
următoarea: 
 
         HOTĂRÂRE: 
 
   Art.1 (1) Se aprobă  bugetul propriu pe anul 2022 cu o valoare totală de 9729,0 mii lei 群i estimările 
pentru anii 2023-2025 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
  (2) Se aprobă lista obiectivelor de investi郡ii cu finan郡are par郡ială sau totală de la bugetul local 
pentru anul 2022 conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 (3) Se aprobă bugetul institu郡iilor publice 群i activită郡ilor autofinan郡ate 群i al estimărilor pentru anii 
2023-2025 conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 (4) Se aprobă fondul salariilor de bază pentru anul 2022 detaliat pe capitole se astfel: 

Cap. 51.02 autoritati executive = 891.00 mii lei; 
Cap. 66.02 Alte instituţii şi acţiuni sanitare = 66.00  mii lei; 
Cap.68.02 Asistenţa sociala  = 564.00  mii lei;  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin郡ează compartimentul 

contabilitate. 
         Art.3 Prezenta hotărâre se comunică: 
 - Institu郡iei Prefectului – Jude郡ul Vâlcea;  
 - Primarului comunei Dănicei; 
 - Compartimentului contabilitate; 
 - Se afi群ează pe site-ul institu郡iei pentru aducerea la cuno群tin郡ă publică. 



 
 
 
 
PRESEDINTE                               CONTRASEMNEAZA  
CONSILIER,                                                 SECRETAR GENERAL UAT, 
POPESCU ION                             VOIMAN IONUT NARCIS 
 
 
 
 
 
 
 
       DĂNICEI: 10 FEBRUARIE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 


