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HOTĂRÂRE   NR.20 
Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

 
                                          

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinară, 
convocată de îndată, în data de 23.02.2022 ; 
            Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.4540 din data de 22.02.2022, întocmit de iniţiator, 
domnul ing. Baicea Ion - primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4541/22.02.2022; 
-adresa nr.36168/17.02.2022, înregistrată la Primăria oraşului Costeşti sub 

nr.4196/18.02.2022, prin care a fost transmisă anexa nr.1 la Decizia nr.3/17.02.2022 a 
Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, prin care s-au repartizat 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate, destinate finanţării de bază a unitaţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat pentru cheltuielile prevăzute la art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educaţiei                 
nationale nr.1/2011, pe anul 2022 şi a estimarilor pe anii 2023-2025, pe unitati  
administrativ-teritoriale;  

-adresa nr.39826/22.02.2022, înregistrată la Primăria oraşului Costeşti sub 
nr.4531/22.02.2022, prin care a fost transmisă anexa nr.1 la Decizia nr.4/22.02.2022 a 
Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, prin care s-au repartizat 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu 
bursele acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, conform prevederilor 
art.82 şi art.105 din Legea educaţiei nationale nr.1/2011, pe anul 2022 şi a estimarilor pe 
anii 2023-2025, pe unitati administrativ-teritoriale;  
 -prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
            -prevederile Legii nr.317/2021 - legea bugetului de stat pe anul 2022 ; 

-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 2022, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.2.Primarul oraşului Costeşti şi Serviciul buget contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal Instituţiei prefectului 
judeţului Argeş.   
 

                                                                                      Dată astăzi:23.02.2022                                                   
  contrasemnează secretar general oraş, 

               Chiriţă Iuliana     
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                  TOMA IONEL-GHEORGHE 

  


