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              HOTĂRÂRE NR.43 
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

 
                             

             Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în ședinţa ordinară,                     
în ziua de 24.05.2022; 
             Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr.11392 din data de 18.05.2022, întocmit de iniţiator, domnul 
ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

-Raportul compartimentul de specialitate înregistrat sub nr.11393/18.05.2022, întocmit de 
doamna Ion Andreea, şef Serviciu Buget Contabilitate I.T.L. ; 

-dispozițiile art.5 alin.(3), art.16, alin.(1), art.19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.„i”, art.29,                   
art.36 alin.(1), art.45 şi art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
            -prevederile Legii nr.317/2021 - legea bugetului de stat pe anul 2022 ; 
            Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a”, art.133 alin.(2) lit.a), art.134 
alin.(1) lit.a), 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 II al anului 2022, ȋn cadrul 
aceluiași capitol bugetar, respectiv: 

- subcapitolului bugetar 65.10.11.03 „Internate şi cantine pentru elevi”,                                    
titlul II- “Bunuri si servicii”, după cum urmează: 
          -7,50 mii lei de la articolul bugetar 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii” la 20.03.01 
„Hrana pentru oameni”; 

- subcapitolului bugetar 74.10.05.01 „Salubritate”, titlul II- “Bunuri şi servicii”, după cum 
urmează: 
          -1 mii lei de la articolul bugetar 20.01.02 „Materiale pentru curăţenie” la 20.30.30 
„Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”; 
          -29 mii lei de la articolul bugetar 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere 
şi funcţionare” la 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”; 
          -5 mii lei de la articolul bugetar 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” la 20.30.30 „Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii”; 

conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărȃre. 
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea 

sumei de 44,38 mii lei din fondul de rezervă, după cum urmează: 
- 30 mii lei pentru capitolul 65.02.04.01 „Învăţământ secundar inferior”; 
- 9 mii lei pentru capitolul 67.02.03.06 „Case de cultura”; 
- 2,50 mii lei pentru capitolul 61.02.50 „Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 

sigurantei nationale”; 
- 0,24 mii lei pentru capitolul 51.02.01.03 „Autoritati executive”; 
- 2,64 mii lei pentru capitolul 74.02.05.01 „Salubritate” 

conform anexelor II şi III, care fac parte integrantă din prezenta hotărȃre. 
 Art.3.Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2022, 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. 

                                                                                       Dată astăzi:24.05.2022 
                                                                                             contrasemnează secretar general oraş  

       Chiriţă Iuliana 
 

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                VOICU NICOLETA    


