
 
JUDETUL ARGEȘ                  

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ                  
CONSILIUL LOCAL           

         
           

                    

   
HOTĂRÂRE  nr. 19 / 2022 

privind aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2022 și a estimărilor  
pe anii 2023-2025, a Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial  

din venituri proprii și subvenții precum și pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiții 

 finanțate de la bugetul local în anul 2022 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 2330/20.01.2022; 

-Raportul de specialitate  nr. 2354/20.01.2022 si 5889/22.02.2022; 

-Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 
-Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006; 

-Deciziile Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș nr. 2/14.02.2022 și nr. 3/17.02.2022; 
-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

-Avizele celor cinci comisii permanente ale Consiliului local; 

În temeiul  art. 129 alin. 4 lit. a si art. 196 alin. 1 lit. a coroborate cu prevederile art. 139 alin. 3 lit. a  din  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
 

Hotărăște: 
 

 

  Art. 1: Se aprobă Bugetul local centralizat pe anul 2022 și  estimările pe anii 2023-2025 conform anexelor 
1 și 2. 

 Art. 2: Se aprobă Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii conform 
anexei nr.  3 și 4. 

 Art. 3: Se aprobă Lista obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul local în anul 2022 conform anexei 

nr. 5. 
Art. 4: Se aprobă Lista obiectivelor de investiții finanțate din venituri proprii și subvenții în anul 2022 

conform anexei nr. 6. 
Art. 5: Se aprobă utilizarea sumei de 7557 mii lei din excedentul anilor precedenți pentru echilibrarea 

bugetului local la secțiunea de dezvoltare.  
 Art. 6: Se aprobă utilizarea sumei de 387,7 mii lei din excedentul anilor precedenți pentru echilibrarea 

bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la secțiunea de funcționare. 

 Art. 7: Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 
   Contrasemnează 

  Președinte de ședință                                                       Secretar  general U.A.T. 

               RĂDUȚU-BABEȚ ANA                                  ISABEL JANINA ZARIOIU   
 

  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtea de Argeș – 28 februarie 2022 


