
JUDETUL ARGEȘ              

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ                           

CONSILIUL LOCAL          
 

    
HOTĂRÂRE  nr. 65 / 2022 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 12098/19.04.2022; 

-Raportul de specialitate  nr. 12103/19.04.2022; 

-Prevederile art. 19, art. 20, și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
-Avizul Comisiei economice și cel al Comisiei de Comerț și servicii publice; 

-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 și efectuarea de virări de credite bugetare pe anul 2022, după 
cum urmează:  

Venituri 
a.Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 

(37.02.03)       - 57,85 mii lei 

b.Vărsăminte din secțiunea de funcționare (37.02.04) +57,85 mii lei 
Cheltuieli 

a.Se evidențiază în bugetul Municipiului Curtea de Argeș, la subcapitolul  51.02.01.03 „Autorități executive” 
suma de -15 mii lei la alineatul  85.01.01 ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF”; 

b.Se majorează creditele bugetare la Municipiului Curtea de Argeș,  la subcapitolul 67.02.50 „Alte servicii 

în domeniile culturii, recreerii si religiei”, alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 15 mii 
lei, în scopul finanțării de la bugetul local a activităților organizate cu prilejul  zilei de 1 Iunie „Ziua Internațională a 

Copilului”; 
c.Se virează în cadrul subcapitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale” la Serviciul Public Piețe Târguri și Oboar, credite bugetare in suma de 57,85 mii lei, de la titlul  „Bunuri 

și servicii”, articolul 20.02 ”Reparații curente”  la titlul  „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 „Constructii”. 
Art. 2 Se modifică și se completează lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local în anul 2022, 

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 135 mii lei, de la 200 mii lei la 65 mii lei, la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică”, alineatul 71.01.01 ”Construcții”; 

b.Se adaugă obiectivul de investiții nou  „Reabilitare străzi: Albești,Cuza Vodă, Rimnicu Vâlcea, în Municipiul 

Curtea de Argeș, jud. Argeș„ credite bugetare în anul 2022 în sumă de 135 mii lei, la capitolul 70.02 ”Locuințe, 
servicii și dezvoltare publică”, alineatul 71.01.01 ”Construcții”; 

c. Se adaugă obiectivul de investiții nou  „Stand de vânzare platou Hală de carne (13 bucați), credite 
bugetare în anul 2022 în sumă de 57,85 mii lei, la Serviciul Public Piețe, Târguri și Oboare, la capitolul 70.02 

”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, alineatul 71.01.01 ”Construcții”. 

 
 Contrasemnează 

  Președinte de ședință                                                      Secretar  general U.A.T. 

               RĂDUȚU-BABEȚ ANA                                 ISABEL JANINA ZARIOIU 
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