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HOTĂRÂREA  NR. 25 
Privind : Rectificarea bugetului pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025 

 Rectificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2022 
 

Consiliul Local al comunei Danicei, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.05.2022, la care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie; 

Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 19 din 15.04.2022, a fost ales preşedinte de 
şedintă domnul Cernatescu Mihai. 

Luând in discutie Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului comunei Danicei 
numarul 2446/13.05.2022 şi raportului intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Danicei numarul 2447/13.05.2022 prin care propune 
Rectificarea bugetului pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025, Rectificarea listei 
obiectivelor de investitii pentru anul 2022. 

Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Danicei, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hoatarare inregistrat sub numarul 
2450 din 13.05.2022. 
 Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7 din Legea nr. 
52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica. 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.l din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice 
locale, si a Legii nr. 317/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2022. 

În baza art. 139 alin.(3) lit. a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Danicei, adopta 
cu un numar de 10 voturi «pentru », cu un numar de 0 voturi «impotriva », urmatoarea: 
 
                 HOTĂRÂRE: 
 
   Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-
2025, Rectificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2022 conform Anexei nr.1 si Anexei nr. 
2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Danicei prin intermediul compartimentul financiar – contabil; 

Art.3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotararii Institutiei 
Prefectului – Judetul Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei 
Danicei, compartimentului responsabil cu punerea in executare si aducerea la cunostiinta publica prin 
afisare la sediul Consiliului Local si in Monitorul Oficial Local (www.primaria-danicei.ro); 
 
PRESEDINTE SEDINTA                                                           CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER,                                        SECRETAR GENERAL UAT, 
CERNATESCU MIHAI                             VOIMAN IONUT NARCIS 
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