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HOTĂRÂRE  NR.72 

privind constituirea ca mijloace fixe şi înregistrarea în evidenţa contabilă a 
oraşului Costeşti la categoria ”bunuri care alcătuiesc domeniul public”  

a unor investiţii 
                                           
 
            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa   
ordinară, în data de 27.11.2018; 
            Având în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului oraşului Costeşti, domnul Ing.Baicea Ion, 
înregistrată sub nr.20373/22.11.2018; 
-Referatul de specialitate nr.20353/22.11.2018, întocmit de domnișoara Atanasiu 
Cristina–şef serviciu buget contabilitate-impozite şi taxe locale; 
-art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu 
modificarile şi completările ulterioare şi regimul juridic al acesteia; 
-art.36 (2) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
-cap.III din OMFP nr.1917/2005, privind aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.9637/25.05.2018, 
nr.9869/31.05.2018, nr.14781/24.08.2018 şi nr.14782/24.08.2018, 
         Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
Costeşti; 

În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(3) coroborat cu prevederile art.115 
alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
     Art.1.Se aprobă constituirea ca mijloace fixe şi înregistrarea în evidenţa 
contabilă a oraşului Costeşti, la categoria „bunuri care alcătuiesc domeniul 
public” a unor investiţii cuprinse în anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
    Art.2.Primarul oraşului Costeşti prin compartimentele de specialitate va 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
    Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal: 

- Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
- Primarului oraşului Costeşti; 
- Consiliului judeţean Argeş.   

Dată astăzi: 27.11.2018 
                                                                            contrasemnează secretar oraş, 
                                                                                       Chiriţă Iuliana 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      STANCU DANIEL-SORIN 

 



                                                                                                 
                                                                    Anexa nr.1 la HCL nr.72/27.11.2018 
 
 
 

Nr.crt Denumire investiție Valoare în lei 
(inclusiv TVA) 

Domeniul 
patrimonial 

1. REABILITAREA UNOR ALEI ȘI 
PARCĂRI ÎN ORAȘUL COSTEȘTI  
 

494.078,62 PUBLIC 

2. ÎNTREGIRE CU COVOR ASFALTIC A 
STRĂZILOR ROZMARIN CU 
VIȘINILOR, RÂNDUNICA CU 
STEJARULUI ȘI ZAMBILELOR CU 
DINEȘTI 
 

513.558,56 PUBLIC 

3. PIETRUIREA DRUMURILOR 
COMUNALE DIN SATELE 
APARȚINĂTOARE ORAȘULUI 
COSTEȘTI 
 

512.462,40 PUBLIC 

4. REABILITARE ILUMINAT PUBLIC 
CARTIER ZORILE ȘI STRADA 
PROGRESULUI 
 

492.683,20 PUBLIC 

 
 
 

   PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
                                              STANCU DANIEL-SORIN 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


