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         HOTĂRÂRE nr.28 
Privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor la 31.03.2020 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară în 
data de 28.05.2020; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 

orașului Costești, înregistrat sub nr.8684/15.05.2020; 
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8990/20.05.2020, 

întocmit de domnișoara Atanasiu Cristina–şef serviciu buget contabilitate-impozite şi taxe 
locale, prin care propune analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor la 31.03.2020; 

 Văzând prevederile art.49 alin.(12) din Legea 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.129 alin.(4) lit.”a”, art.133 alin.(1), 
art.136 alin.(8) şi art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

                     Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costesti; 
 În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.3 lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

      
HOTĂRĂŞTE: 

 
           Art.1.Se aprobă  execuţia  bugetelor la 31.03.2020, întocmite pe secţiuni pentru 

trimestrul I al anului 2020, conform anexelor I-VIII, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre, după cum urmează: 

-execuția veniturilor bugetului local  – secțiunea de funcționare- anexa I; 
-execuția veniturilor bugetului local – secțiunea de dezvoltare- anexa II; 
-execuția cheltuielilor bugetului local – secțiunea de funcționare- anexa III; 
-execuția cheltuielilor bugetului local – secțiunea de dezvoltare -anexa IV; 
-execuția veniturilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii – secțiunea de 

funcționare- anexa V; 
-execuția veniturilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii – secțiunea de 

dezvoltare- anexa VI; 
-execuția cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii – secțiunea de 

funcționare- anexa VII; 
-execuția cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii – secțiunea de 

dezvoltare- anexa VIII. 
            Art.2.Primarul oraşului Costeşti şi Serviciul Buget-Contabilitate-ITL, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                    
Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului 

Argeş. 
              Dată astăzi:28.05.2020 

                                                                                   contrasemnează secretar general oraş 
                                                                                                  CHIRIȚĂ IULIANA 

                                             
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                STANCU DANIEL-SORIN 

 


