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HOTĂRÂREA NR. 30 
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 Dănicei, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din 29 iulie 2022, la 
care participă un număr  de 10consilieri din totalul de 11 consilieri locali în funcție; 

Luând in discutie Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului comunei Danicei numarul 
3377/19.07.2022 şi raportului intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Comunei Danicei numarul 3404/20.07.2022 prin care propune Rectificarea bugetului pe anul 
2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025; Rectificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2022; 

Vazand: 
Acordului de Parteneriat,inregistrat la Comuna Danicei cu nr. 2809/03.06.2022, incheiat intre 

FUNDATIA NOI ORIZONTURI  - partener 1, SCOALA GIMNAZIALA UDRESTI – partener 2 si 
COMUNA DANICEI-  partener 3 avand ca obiect sustinerea derularii Scolii de vara cu scLipici 2022 
sustinute de Partener 2 cu sprijinul Partenerului 1, in beneficiul copiilor elevi ai scolii Partener 2  sa incasat 
suma de 4000 lei pentru sustinerea activitatilor prevazute in Acordul de parteneriat mentionat anterior. 

Adresa nr. 462/20.07.2022 Scoala Gimnaziala sat Udresti solicita rectificarea bugetului local cu suma 
326.78 mii lei pentru proiectul Viitor European pentru comunitatea din comuna Danicei. 

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 
3412/20.07.2022; 

In conformitate cu prevederile cu art. 5 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale 
Donatiile si sponsorizarile se cuprind, prin rectificare bugetara locala, in bugetul de venituri si cheltuieli 
numai dupa incasarea lor.; 

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” și 0 “abțineri” adoptă următoarea: 
 

HOTĂRÂRE: 
 
 Art.1. Se aproba Rectificarea bugetului 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. Primarul Comunei Danicei va duce la indeplinire prezenta hotărâre, prin compartimentele de 
specialitate, informand consiliul local asupra modului de indeplinire. 

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 
nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata; 

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicată de către Secretarul Comunei Danicei, Institutiei Prefectului 
– Judetul Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei Danicei si aducerea la 
cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local si in Monitorul Oficial Local. 
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