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                   HOTĂRÂRE NR.51 
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

 
                             

             Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în ședinţa extraordinară, în ziua                      
de 28.07.2022; 
             Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr.16283 din data de 25.07.2022, întocmit de iniţiator, domnul ing.Baicea 
Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

-Raportul compartimentul de specialitate înregistrat sub nr.16284/25.07.2022, întocmit                                 
de doamna Ion Andreea, şef Serviciu Buget Contabilitate I.T.L. ; 

-adresa nr.3918 din data de 18.07.2022, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Argeș, înregistrată la Primăria orașului Costești sub nr.15873/19.07.2022, privind aprobarea propunerii de 
modificare a repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2022, prin majorarea 
sumelor repartizate în trimestrul III, cu 265 mii lei, concomitent cu diminuarea sumelor repartizate în 
trimestrul IV, cu 265 mii lei; 

-dispozițiile art.5 alin.(3), art.16, alin.(1), art.19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.„i”, art.22 alin.(1),                   
art.36 alin.(1), art.49 alin.(5) și art.50 alin.(2) lit.„b” 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea sumei 
de 107,97 mii lei din fondul de rezervă, după cum urmează: 
 -14,47 mii lei pentru capitolul 68.02.50.50 „Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale”; 
 -25 mii lei pentru capitolul 51.02.01.03 „Autoritati executive”; 
 -4,5 mii lei pentru capitolul 61.02.50 „Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei 
nationale”; 

  -27 mii lei pentru capitolului 67.02.05.03 „Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive si de agrement”; 

  -37 mii lei in vederea executarii lucrarilor de reparatii „Colmatare fisuri in asfalt”, capitolul 
84.02.03.03 „Străzi”, 
       conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărȃre. 

Art.2.Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Orașului Costești, pe anul 2022, prin 
majorarea sumelor repartizate în trimestrul III cu 265 mii lei, concomitent cu diminuarea sumelor repartizate 
în trimestrul IV, cu 265 mii lei, conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărȃre. 

Art.3.Se aprobă virarea creditelor bugetare pentru trimestrul III al anului 2022, în cadrul aceluiași 
capitol bugetar, respectiv: 
            -subcapitolului bugetar 67.02.03.06 „Case de cultura”, Titlul II-„Bunuri si servicii”, dupa cum 
urmeaza: 1,20 mii lei de la articolul bugetar 20.01.02 „Materiale pentru curatenie” la 20.01.04 „Apa, canal si 
salubritate”; 
 -subcapitolului bugetar 70.02.06 „Iluminat public si electrificari”, Titlul II-„Bunuri si servicii”, dupa 
cum urmeaza: 10 mii lei de la articolul bugetar 20.01.03 „Incalzit, iluminat si forta motrica” la 20.01.30 „Alte 
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”, 
          conform anexei III, care face parte integrantă din prezenta hotărȃre. 

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:28.07.2022 
                                                                                             contrasemnează secretar general oraş  

       Chiriţă Iuliana 
 

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                BADEA VASILE    
 


