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Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Țițești, 

județul Argeș 

 

         Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară in data de 

28.02.2022; 

         Având în vedere : 

-referatul de aprobare a proiectului de hotărâre inițiat de către primarul comunei 

-raportul de privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 – întocmit de 

Compartimentul contabilitate;  

-prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 

-prevederile Legii nr.318/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022; 

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)  din 

OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări 2023-2024-

2025 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli – secțiunea de fucționare  pe anul 

2022 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli –sectiunea de dezvoltare  pe anul 

2022 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aproba constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia UAT Comuna 

Titesti, pentru anul 2022, in suma de 450 mii lei, conform prevederilor din Anexa 1, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. Se aprobă lista de investiții  pe anul 2022 conform anexei nr.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă numarul de posturi permanente și temporare, precum și fondul salariilor 

de bază pe anul 2022 conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art.7.De îndeplinirea prezentei răspund primarul comunei Țițești, Compartimentul 

contabilitate din cadrul Primăriei comunei Țițești. 

Art.8.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei, va 

fi comunicată persoanelor desemnate pentru îndeplinire şi Instituţiei Prefectului – Judeţ Argeş, în 

vederea efectuării controlului de legalitate, prin grija secretarului comunei Țițești. 

 
Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

       Chirețu Marian Constantin                                                             Secretar General delegat, 

                                                                                                       Duculescu Carmen                                                               
 

Comuna Țițești , județul Argeș 

Nr. 12 din 28.02.2022 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor din art. 139 alin.1 OUG nr. 57/2019 

 

Nr. total de consilieri in functie   =    15                                               Voturi  - “pentru” = 15 

Nr. total de consilieri prezenti     =     15                                                           - “contra” =   0 

Nr. total de consilieri absenti      =      0                                                             - “abtineri” =  0 

 

Se comunica 1 exemplar Institutiei Prefectului judetul Argeș/1 exemplar Primar/ 1 exemplar dosar/ 1exemplar afisat. 


