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     HOTĂRÂRE NR.76 
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 

                                           
           Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa 
ordinară, în data de 15.12.2020; 
           Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr.23429 din data de 10.12.2020, întocmit de 
iniţiator, domnul Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.23479/10.12.2020, întocmit de doamna Ion Andreea Mihaela–şef serviciu 
buget contabilitate-impozite, 

-dispozițiile art.19 alin.(2), art.36 alin.(1), art.45 și art.49 alin.(4) si alin(5) 
din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-H.G. nr.1044/04.12.2020, privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale; 

-adresa nr.214585 din 09.12.2020, emisă de A.J.F.P. Arges;  
            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 virarea creditelor bugetare pentru trimestrul  IV al anului 
2020, în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectiv 65.02 ‘’ Învățământ ‘’, conform 
anexei nr.I ,care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 
și repartizarea sumei de 12 mii lei din fondul de rezervă pentru secțiunea de 
dezvoltare, capitolul 65.02.50 ‘’Alte cheltuieli în domeniul învățământului ‘’ 
conform anexelor II și III, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3.Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2020, conform 
anexei IV, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal: 
- Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
- Primarului oraşului Costeşti; 
- Serviciului buget contabilitate-impozite şi taxe locale. 

 
                                                                           Data astăzi:15.12.2020 
   
                                                                            Contrasemnează, secretar general oraş,     
                                                                                                    CHIRIȚĂ IULIANA       
                                                                                       

     PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
                                    BADEA VASILE 


