
JUDETUL ARGEȘ              

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ      
CONSILIUL LOCAL          

 
    

HOTĂRÂRE  nr. 59 / 2022 

privind rectificarea bugetului local și a estimărilor pe anii 2023-2025   
cât și a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată; 
 Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 10554/05.04.2022; 
-Raportul de specialitate  nr. 10568/05.04.2022; 

-Prevederile art. 19 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 pe anul 2022 după cum urmează:                                                                                                             
             -mii lei- 

Denumire indicator bugetar Cod indicator 

bugetar 

Infl.  

an 2022, 
din care 

Infl. 

trim II 

Infl. 

trim III 

Infl. 

trim IV 

VENITURI, TOTAL +1.622,5 +254,5 +684 +684 

 Municipiul Curtea de Arges 

Donatii si sponsorizari 37.02.01 +5 +5   

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 +2,5 +2,5   

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 
local (cu semnul minus) 

37.02.03 -2,5 -2,5   

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 +2,5 +2,5   

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 

locale necesare sustinerii derularii proiectelor 
finantate din fonduri externe nerambursabile 

42.02.69 +206  +103 +103 

Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 

48.02.03.01 +1.162  +581 +581 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 

locale pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii în urgenta în 

sanatate 

42.02.16.01 +22 +22   

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice 
cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea 

de functionare 

42.02.79.01 +1 +1   

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice 

cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea 

de dezvoltare 

42.02.79.02 +224 +224   

 

CHELTUIELI, TOTAL 

+1.622,5 +254,5 

 

+684 

 

+684 

 

 
                               Municipiul Curtea de Arges 

 

Autoritati executive 51.02.01.03 +5 +5   

Alte obiecte de inventar 20.05.30 +5 +5   

Spitale generale 66.02.06.01 +24,5 +24,5   

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea  
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

51.02.28 +24,5 +24,5   

Alte servicii in domeniile locuintelor, 

serviciilor si dezvoltarii comunale 

70.02.50 +1.368  +684 +684 

Finantare nationala 58.03.01 +206  +103 +103 

Finantare externa nerambursabila 58.03.02 +1.162  +581 +581 

Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu” 

Invatamant 65.02.04.02 +225 +225   



Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 

20.01.30 +1 +1   

Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

71.01.03 +12 +12   

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03.00 +212 +212   

 
Art. 2: Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2022 

dupa cum urmeaza:  
            -mii lei- 

Denumire indicator bugetar Cod indicator 

bugetar 

Influenta 

trim II 

VENITURI, TOTAL  +24,5 

Spitalul Municipal Curtea de Arges 

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

43.10.14 +2,5 

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii 

medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 

43.10.16.01 +22 

 
CHELTUIELI, TOTAL 

 
   

Spitalul Municipal Curtea de Arges 

Spitale generale 66.10.06.01 +24,5 

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 +24,5 

 

Art. 3: Se completează lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local cu următoarele  obiective noi: 
1."Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții varianta de ocolire Curtea de Argeș", credite 

bugetare în anul 2022 în sumă de 1.368 mii lei și credite de angajament în sumă de  4015 mii lei, la Municipiul  Curtea 
de Argeș; 

2. „Dotare laborator industrie alimentară”, credite bugetare în anul 2022 în suma de 12 mii lei, la Liceul 
Tehnologic „Constantin Dobrescu”; 

3. „Modernizare cămin internat/cantina credite bugetare in anul 2022 în suma de 212 mii lei, la Liceul Tehnologic 

„Constantin Dobrescu. 
 

 Art. 4: Se completează lista obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu obiectivul 
nou "Incubator închis standard", credite bugetare în anul 2022 în suma de 24,5 mii lei, la Spitalul Municipal Curtea de 

Arges. 
 

Art. 5: Se aprobă modificarea estimărilor bugetului local pe anii 2023-2025 după cum urmeaza: 
                -mii lei- 

Cod Denumire indicator Estimari 

2023 2024 2025 

5402 Alte servicii publice generale 661 662 663 

01 CHELTUIELI CURENTE 661 662 663 

51 TITLUL VI.TRANSFERURI INTRE ALTE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

661 662 663 

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 661 662 663 

6702 Cultura,recreere,religie 6.311 6.570 7.040 

01 CHELTUIELI CURENTE 6.311 6.570 7.040 

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.793,40 1.918,40 2.147,9 

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

1.874,6 1.888,60 1.910,10 

670203 Servicii culturale 2.127,6 2.147,6 2.180,10 

67020303 Muzee 975 980 985 

67020304 Institutii publice de spectacole si concerte 899,60 908,60 925,10 

670205 Servicii recreative si sportive 4.183,40 4.422,40 4.859,90 

67020503 Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi,baze sportive si 

de agrement 

4.183,40 4.422,40 4.859,90 

                 
              Contrasemnează 

  Președinte de ședință                                                                        Secretar  general U.A.T. 
               RĂDUȚU-BABEȚ ANA                                                ISABEL JANINA ZARIOIU 
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