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HOTĂRÂRE  nr. 116 / 2022 
privind rectificarea bugetului local  

și a bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2022 
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 
 Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 28028/22.09.2022; 
-Raportul de specialitate  nr. 28060/22.09.2022 si nr. 28417/26.09.2022; 

-Referatul Biroului Investitii si Achizitii Publice  nr. 28000/22.09.2022; 

-Prevederile art. 19, art. 20, art. 48, art. 49 si art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale; 

-Prevederile art. 1 din HG nr. 1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 
-Prevederile O.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 

-Avizul Comisiei economice; 

-În temeiul art. 129 alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a si art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

 
Hotărăște: 

 

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Curtea de Argeș pe anul 2022, conform 
punctului I al anexei ce face parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 
2022 și efectuarea de virări de credite, conform punctului II al anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă alocarea  din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autoritații locale, subcapitolul 

540205, art. 5004, a sumei de 200 mii lei, în scopul majorării creditelor bugetare la subcapitolul 67.02.03.03 
”Muzee”, alin 51.01.01 „Transferuri către instituții publice”.  

Art. 4 Se aprobă alocarea  din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autoritații locale, subcapitolul 
540205, art. 5004, a sumei de 120 mii lei, in scopul majorarii creditelor bugetare la subcapitolul 84.02.03.03 “Strazi”, 

alineat 20.01.05 “Carburanti si lubrifianti” la S.P.G.C. Curtea de Arges. 
Art. 5 Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local după cum urmează: 

a. Se diminuează creditele bugetare în anul 2022 pentru obiectivul de investiții „Bloc locuințe de serviciu 

ANL-str. 1 Decembrie 1918”  cu 60 mii lei, de la 65 mii lei la 5 mii lei, la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică”, alineatul 71.01.01 ”Constructii”; 

b.Se diminuează creditele bugetare în anul 2022 pentru obiectivul de investiții „Bloc locuinte ANL –str. Cuza 
Voda, nr. 6-8, 12 U.L.”  cu 185 mii lei, de la 200 mii lei la 15 mii lei, la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică”, alineatul 71.01.01 ”Construcții”; 

c.Se majorează creditele bugetare în anul 2022 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi: Albești, 
Cuza Vodă, Rimnicu Vilcea, în Municipiul Curtea de Arges, jud. Argeș” cu 245 mii lei, de la 135 mii lei la 380 mii lei, 

la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, alineatul 71.01.01 ”Construcții”; 
d.Se majorează creditele de angajament pentru obiectivul de investiții -„Reabilitare străzi: Eroilor, B-dul 

Basarabilor, Negru Vodă (DALI, PT+executie)”, cu suma de 4.350 mii lei, de la 2.250 mii lei la 6.600 mii lei. Creditele 
bugetare în anul 2022 se mentin  la valoarea de 2.250 mii lei. 

           

  Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                              Secretar  general al municipiului 
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