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HOTĂRÂRE   NR.29 
privind modificarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.4 la HCL Costeşti nr.28/25.04.2019,  
             privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

   
                                           

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa de îndată, în 
data de 06.05.2019;  
            Având în vedere: 
-Expunerea de motive a domnului Baicea Ion- Primarul orasului Costesti, judetul Arges, 
înregistrată sub nr.8325/06.05.2019; 
-Referatul nr.8315/06.05.2019, întocmit de domnisoara Atanasiu Cristina –şef serviciu buget 
contabilitate-impozite şi taxe locale; 
             Văzând prevederile art.36 alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
            În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă modificarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.4 la HCL Costeşti nr.28/25.04.2019, 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, conform anexelor care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
       -la anexa nr.1 se diminuează total cheltuieli estimate pe anii 2020, 2021 și 2022 cu 
sumele 289.68 mii lei, 485.68 mii lei, respectiv 891.68 mii lei la capitolul bugetar                   
51.02-Autorități publice și acțiuni externe; 
      -la anexa nr.2 se diminuează total venituri astfel : 

             -la capitolul bugetar 39.02-Venituri din valorificarea unor bunuri cu suma                    
de 3.83 mii lei; 
             -la capitolul bugetar 43.02-Subvenții de la alte administrații cu suma                             
de 51.11 mii lei; 

      -la anexa nr.2 se diminuează capitolul bugetar 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare cu 
suma de 70 mii lei și se majorează capitolul bugetar 84.02 – Transporturi cu suma                       
de 70 mii lei ; 
      -la anexa nr.4 se diminuează capitolul bugetar 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare               
cu suma de 70 mii lei și se majorează capitolul bugetar 84.02 – Transporturi cu suma                          
de 70 mii lei pentru investițiile Betonare alei și parcări și Execuție marcaje rutiere. 

Art.2.Anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, înlocuiesc Anexele nr.1, nr.2 şi 
nr.4 la HCL Costeşti nr.28/25.04.2019, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli                  
pe anul 2019. 
Art.3.Restul prevederilor HCL Costeşti nr.28/25.04.2019, privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019, rămân neschimbate. 
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal: 

- Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
- Primarului oraşului Costeşti; 
- Serviciului buget contabilitate-impozite şi taxe locale. 

Dată astăzi:06.05.2019 
                                                                                                               contrasemnează secretar oraş, 
                                                                                                                               Chiriţă Iuliana 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         VASILESCU DORIN 

       


