
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

  - PROIECT – 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  _____.  
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Costești, pentru anul 2022. 

 
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară,  în data 08 martie  2022, la 
care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă condusă de 
domnul consilier local _________ , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii 
consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  ________________; 
 
 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare înregistrat la nr. 978 din 03 martie  2022. şi proiectul de hotărâre  
iniţiat de primar privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Costești, pentru  
anul 2022 ; 
 - raportul compartimentului financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al  
primarului, înregistrat la nr. 979 din 03 martie  2022;  

- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, înregistrate la nr. ___, ____  şi ____ 
din 08 martie  2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu 
conţinutul iniţiat de primar; 
 Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia publica ,conform procesului verbal numărul  _ din data de __ martie  
2022;     
 

 În conformitate cu prevederile : 
- art. 19, alin. 2, art .49 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,   
- Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317 / 2021 ; 
- art .40 alin (1) din Legea nr.448/2006  cu modificarile si completările ulterioare ; 
- Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. . ___ din __februarie 2022,s-a aprobat 

alocarea sumei de 100.00 mii lei din bugetul propriu al Judetului Valcea ,pentru sustinerea 
sportului de performanta ; 
      - Dispoziţia Primarului Comunei Costești, județul Vâlcea, nr. 14 din 21.02.2022 privind  
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Costești, pentru anul 2022 ; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 10 februarie 2022 privind aprobarea  bugetului local 
pe anul 2022 ; 

-art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), alin.(7) și art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 
 În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
număr de ____ voturi „pentru”, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

       Art. 1.- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Costești,  
pentru anul  2022 , după cum urmează : 
 
La venituri: :                                                                                            + 128.50 mii lei 

 
- capitolul 36.02.50 alte venituri                                                         +28.50 mii lei  
- capitolul 43.39.01 subventii acordate in contractelor de parteneriat sau asociere pentru 

sectiunea de functionare                                                                +100.00 mii lei   
 
 



  
 
  La cheltuieli :                                                                                              + 128.50 mii lei 
 
              -  capitolul     51.01.03-Autoritati executive (fond de rezerva bugetara)       +20.00 mii lei                                        
              -  capitolul    68.05.02 -Asistenta sociala in caz de invaliditate                       +8.50 mii lei 
              -  capitolul 67.05.01 sport                                                                            +100.00 mii  lei 
 
           Art. 2.-Se aprobă validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Costești, județul Vâlcea, nr.  
14 din 21.02.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Costești, pentru 
anul 2022, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
           Art. 3.- Primarul comunei Costeşti,în calitate de ordonator principal de credite, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, informând periodic consiliul local asupra modului de 
aducere la îndeplinire. 
 

     Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Costești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului,persoanei desemnate pentru publicare în monitorul oficial 
local și pe site-ul www.comuna-costesti.ro ,  Instituţiei Prefectului – Judeţului Vâlcea în vederea 
efectuării controlului asupra legalităţii acesteia, şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare . 

  
Costeşti   03 martie  2022. 

 
                     I N  I Ţ I A T O R,                                                       Avizat pentru legalitate, 
                        P R I M A R                                                                  Secretar general, 
          Toma – Marius  PEŞTEREANU                                                  Vasile NEAGU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comuna-costesti.ro/
http://www.comuna-costesti.ro/


 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
        - PRIMAR – 
Nr. 978 din 03 martie  2022. 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Costești, 
pentru anul 2022. 

 
Având în vedere: 

   
- art. 19, alin. 2, art .49 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare,   
- Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317 / 2021 ;  
- Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. ___ din __februarie 2022,s-a aprobat 

alocarea sumei de 100.00 mii lei din bugetul propriu al Judetului Valcea ,pentru sustinerea 
sportului de performanta ; 
      - Dispoziţia Primarului Comunei Costești, județul Vâlcea, nr. 14 din 21.02.2022  
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Costești, pentru anul 2022, 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 10 februarie 2022 privind aprobarea  
bugetului local pe anul 2022 ; 

- art .40 alin (1) din Legea nr.448/2006  cu modificarile si completările ulterioare ; 
-art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), alin.(7) și art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

Faţă de cele arătate mai sus, am inițiat propiectul de hotărâre privind  rectificarea  
bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Costești,pentru anul 2022, drept centru care  
supun spre dezbatere şi aprobare acest proiect de hotărâre, în şedinţa consiliului local din  
luna  martie  2022. 

 
P R I M A R , 

                                                   Toma – Marius  PEŞTEREANU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
COMPARTIMENT  FINANCIAR – CONTABIL 
Nr. 979 din 03 martie  2022. 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
      privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  

al Comunei Costești pe anul 2022 . 
 
      Avand in vedere: 
    - prevederile art. 4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica locala. 
    - prevederile  art.19 alin.(2), art. 49 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale cu modificarile  si completarile ulterioare. 
    - Legea 317 /2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022 ; 
   - prevederile  art.129.alin (2) lit.b),alin.(4) lit.a),alin.(7) si art.139 alin (3) lit.a) din 
Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
   -Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. . ___ din __februarie 2022,s-a aprobat 
alocarea sumei de 100.00 mii lei din bugetul propriu al Judetului Valcea ,pentru sustinerea 
sportului de performanta. 
    Propun rectificarea bugetului local dupa cum urneaza: 
  La venituri: :                                                                                            + 128.50 mii lei 

 
- capitolul 36.02.50 alte venituri                                                         +28.50 mii lei  
- capitolul 43.39.01 subventii acordate in contractelor de parteneriat sau asociere pentru 

sectiunea de functionare                                                                +100.00 mii lei   
 

   La cheltuieli :                                                                                              + 128.50 mii lei 
 
              -  capitolul     51.01.03-Autoritati executive (fond de rezerva bugetara)       +20.00 mii lei                                        
              -  capitolul    68.05.02 -Asistenta sociala in caz de invaliditate                       +8.50 mii lei 
              -  capitolul 67.05.01 sport                                                                            +100.00 mii  lei 
 
    Deasemeni se propune validarea Dispozitiei Primarului Comunei Costesti nr.14 din 21 februarie 
2022  privind rectificarea bugetului local pe anul 2022    
          
            Fata de cele aratate mai sus, propun supunerea spre dezbatere  si aprobare acest 
proiect de hotarare, in sedinta consiliului local din luna  martie  2022. 
 
 
                                                   Consilier superior 
                                          Mihaela Ortansa CRACANA 
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