
JUDEŢUL ARGEŞ                                         
ORAŞUL COSTEŞTI                                                           
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                                 
 

HOTĂRÂRE NR.49 
      Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 

   şi modificarea listei de investiţii  
 

                                           
           Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa 
ordinară, în data de 31.08.2020; 
           Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr.15340 din data de 21.08.2020, întocmit de 
iniţiator, domnul ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.15341/21.08.2020, întocmit de doamna Ion Andreea Mihaela–şef serviciu 
buget contabilitate-impozite, 

-dispozițiile art.19 alin.(2) și art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

-O.U.G. nr.50/2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2020; 

-O.U.G. nr.135/14.08.2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare; 

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a”, art.133 alin.(1) 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 
Costeşti; 
            În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) şi alin.3 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

        HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 
și repartizarea sumei de 66,50 mii lei din fondul de rezervă, după cum urmează: 

- 27 mii lei pentru capitolul  54.02.50 „Alte servicii publice generale”; 
- 31,80 mii lei pentru capitolul 67.02.06 „Servicii religioase” ; 
- 7,70 mii lei pentru capitolul 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuinţelor,   
        serviciilor şi dezvoltării comunale”; 

 conform anexelor I şi II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2020, conform 

anexei III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal: 

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

 
           Dată astăzi:31.08.2020 
                                                                            Contrasemnează, secretar general oraş,     
                                                                                                   CHIRIȚĂ IULIANA 

                                                                                       
      PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 

                               TRONARU NICOLAE 


