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HOTĂRÂRE  nr. 123 / 2022 

privind rectificarea bugetului local și a bugetului  
instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 

 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 31879/25.10.2022; 
-Raportul de specialitate  nr. 31943/25.10.2022; 

-Prevederile art. 19, art. 20, art. 36 alin. 2, art. 48, art. 49 si art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale; 

-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  și efectuarea 
de virări de credite bugetare, conform punctului I al Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  
Art. 2: Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 

anul 2022 și efectuarea de virări de credite bugetare, conform punctului II al Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3: Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale, subcapitolul 
540205, art. 5004, cu suma de 70 mii lei reprezentând disponibilități de credite bugetare care nu mai sunt 

necesare până la sfârșitul anului la subcapitolul 84.02.03.03 „Străzi” la Serviciul Public de Gospodărie Comunală. 
Creditele bugetare la subcapitolul 84.02.03.03 se diminuează cu 40 mii lei la alin. 10.01.01 „Salarii de bază” și cu 

30 mii lei la alin. 10.01.17 „Indemnizații de hrană”. 

Art. 4: Se aprobă modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local și a 
listei obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial din venituri proprii,  conform Anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

 
          

  Contrasemnează 

   Președinte de ședință                                              Secretar  general al municipiului 
            ȘTEFAN DUMITRACHE                                                     ISABEL JANINA ZARIOIU 
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