
JUDETUL ARGEȘ              
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ                    
CONSILIUL LOCAL                                
    

HOTĂRÂRE  nr. 153 / 2022 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 38886/20.12.2022; 

-Raportul de specialitate  nr. 38909/20.12.2022 si nr. 39169/21.12.2022; 
   -Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges nr. 16022/20.12.2022; 

   -Prevederile HG 1508/2022 privind alocarea unei sume din  Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unitati administrativ-teritoriale; 

-Prevederile art. 19, art. 20, 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, după cum 

urmează: 
                        -mii lei- 

Denumire indicator bugetar 
Cod indicator 

bugetar 
Influenta 
trim.IV 

VENITURI 
  247.8 

Municipiul Curtea de Arges 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 224 

Fonduri din imprumut rambursabil 42028901 20 

Sume aferente TVA 42028903 3.8 

 

CHELTUIELI  247.8 

Municipiul Curtea de Arges 

Autoritati publice  51.02.01.03 23.8 

Fonduri din imprumut rambursabil 61.01 20 

Sume aferente TVA 61.03 3.8 

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 
agrement 67.02.05.03 60 

Incalzit,iluminat,forta motrica 20.01.03 60 

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 100 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 100 

Salubritate 74.02.05.01 64 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 64 

 

Art. 2 Se completează lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local cu obiectivul de investiții 
nou “Actualizarea integrală  în format GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Curtea de Argeș și 

a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.), credite bugetare în anul 2022 în sumă de 23,8 mii lei și credite de 
angajament în suma de 919,71 mii lei  la subcapitolul 51.02.01.03 „Autorități executive”. 

 
   

   Contrasemnează pentru legalitate 

   Președinte de ședință                                               Secretar  general al municipiului 
         STANCU ALEXANDRA-LOREDANA                                             ISABEL JANINA ZARIOIU 
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