
 
 
JUDETUL ARGEȘ        

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ      
CONSILIUL LOCAL          

    

 

HOTĂRÂRE  nr. 96 / 2022 
privind rectificarea bugetului local  

și a bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2022 
 

 

 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 21112/19.07.2022; 

-Raportul de specialitate  nr. 21122/19.07.2022; 
-Prevederile art. 19, art. 20, 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, efectuarea de 

virări de credite și modificarea repartizarii pe trimestre a unor credite bugetare, conform punctului I al anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotarare 

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 
2022 și modificarea repartizării pe trimestre a unor credite bugetare, conform punctului II al anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 3 Se aproba alocarea  din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale, subcapitolul 
540205, art. 5004, a sumei de 131 mii lei, în scopul majorării creditelor bugetare la subcapitolul 67.02.50 ”Alte 

servicii în domeniul culturii, recreerii, religiei” alin 20.30.30, pentru finanțarea activităților prilejuite de organizarea 
Zilelor Municipiului Curtea de Argeș. 

Art. 4 Se aprobă modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local după 

cum urmează: 
a. Se adaugă obiectivul de investiții „Centrale termice Școala Armand Călinescu -2 bucați”, credite bugetare 

în anul 2022 în sumă de 67 mii lei, la capitolul 65.02 „Învățământ”, alineatul 71.01.02 „Mașini, echipamente și 
mijloace de transport”; 

b. Se diminuează creditele bugetare în anul 2022 pentru obiectivul de investiții „Construire creșă pentru 4 

grupe de copii, în municipiul Curtea de Argeș”  cu 10 mii lei, de la 200 mii lei la 190 mii lei, la capitolul 70.02 
”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, alineatul 71.01.01 ”Construcții”; 

c. Se majorează creditele bugetare în anul 2022 pentru obiectivul de investiții „Construire gradiniță cu 
program prelungit pentru cinci Săli de grupă, în municipiul Curtea de Argeș”  cu 10 mii lei, de la 370 mii lei la 380 

mii lei, la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, alineatul 71.01.01 ”Construcții”; 
 d. Se majoreaza creditele de angajament pentru obiectivul de investiții -„Sprijin la nivelul regiunii Sud 

Muntenia pentru pregatirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 

urbană, regenerare urbana, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură-5D1”, cod SMIS 143361, cu suma de 1146 mii lei, de la 1.309 mii lei 
la 2.455 mii lei. Creditele bugetare în anul 2022 se mențin  la valoarea de 1.309 mii lei. 

           

     Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                               Secretar  general al municipiului 

       STANCU ALEXANDRA-LOREDANA                          ISABEL JANINA ZARIOIU 
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