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RAPORT DE SPECIALITATE  

 RECTIFICARE BUGET TRIMESTRUL III  ANUL   2022  

 

          OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, ART. 129  Atribuţiile 

consiliului local (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), 

consiliul local:  a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii 

administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

         Legea nr.273/2006, legea finanţelor publice locale conţine mai multe 

prevederi referitoare la investiţiile publice. Astfel art. 41 stipulează : 

“Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii 

finanţate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în 

baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi 

in secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, 

rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative. ”  

        Avand in vedere: 

Nr crt  Denumire investitie  suma  Obiectiv  

1. Modernizarea sistemului de 

iluminat  public in comuna 

Micesti, judetul Arges- taxe , 

avize, verificare proiect, 

diriginte de santier 

8 mii lei Nou 

2.  Strategia naționala 

anticorupție 2021-2025 

10 mii lei Nou 

3.  Modernizare drumuri locale  

in comuna Micesti, judetul 

Arges ( 71.01.30) 

+ 76 Mii lei In continuare 

4.  Amenajare intersectii in +45 mii Lei In continuare 



Comuna Micesti, judetul 

Arges- (cofinantare executie  

lucrari)-(71.01.01.) 

5.  Actualizare  P.U.G. si  R.L.U.-

(71.01.30.) 
+ 44 In continuare 

6.  Reparatii capitale Scoala Primara 

nr. 1  din comuna Micesti ( 

reparatie  fatada, vopsire corp 

vechi sat Pauleasca) 

20 mii lei Nou 

Cheltuieli materiale 

1.  Energie electrica iluminat 

public 

+30 mii lei;  

2.  Energie electrica alimentare 

cu apa 

+20 mii lei  

3.  Incalzire, iluminat Primarie + 10 mii lei  

4.  Cheltuieli materiale extindere 

sisteme de alimentare cu apa 

+ 10  mii lei  

 

      Cheltuielile bugetare mai sus enuntate vor fi bugetate din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia autoritatilor locale. 

Se va actualiza si Lista de investiii anexa la Buget. 

 

 

                                                              Intocmit 

                                                Consilier  achizitii publice  

          Tudorache Ionut Sergiu 


