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                  HOTĂRÂRE NR.46 
Privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului 

nr.253/02.06.2022, cu privire la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

oraşului Costeşti, pe anul 2022 
 
 
 
                             

             Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în ședinţa ordinară,                     
în ziua de 28.06.2022; 
             Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.13996 din data de 23.06.2022, întocmit de iniţiator, domnul 
ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

-Raportul compartimentul de specialitate înregistrat sub nr.13997/23.06.2022, întocmit de 
doamna Ion Andreea, şef Serviciu Buget Contabilitate I.T.L. ; 

-prevederile art.22 alin.(1), art.50, alin.(2) lit.(b) şi art.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Dispoziţia Primarului oraşului Costeşti nr.253/02.06.2022, privind modificarea repartizării 
pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul oraşului Costeşti, pe anul 2022; 

-adresa nr.331/31.05.2022, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Argeş, înregistrată la Primăria oraşului Costeşti sub nr.12318/31.05.2022,  privind aprobarea 
propunerii de modificare a repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si 
municipiilor pe anul 2022, prin majorarea sumelor repartizate în trimestrul II, cu 213 mii lei, 
concomitent cu diminuarea sumelor repartizate in trimestrul IV, cu 213 mii lei; 
            Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a”, art.133 alin.(1), 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 validarea modificărilor privind repartizarea pe trimestre a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
Oraşului Costesti, pe anul 2022, prin majorarea sumelor repartizate în trimestrul II cu 213 mii lei, 
concomitent cu diminuarea sumelor repartizate în trimestrul IV, cu 213 mii lei, efectuate prin 
Dispoziţia Primarului oraşului Costeşti nr.253/02.06.2022, privind modificarea repartizării pe 
trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul oraşului Costeşti, pe anul 2022. 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal: 
- Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
- Primarului oraşului Costeşti; 
- Serviciului buget contabilitate-impozite şi taxe locale. 

 
                                                                                       Dată astăzi:28.06.2022 
                                                                                             contrasemnează secretar general oraş  

       Chiriţă Iuliana 
 

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                       ZĂBAVĂ IONEL-ADRIAN 

    
 


