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HOTĂRÂRE NR.74 
Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local şi modificarea listei de 

investiţii pe anul 2018 
 
                                           

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă   ordinară, în 
data de 27.11.2018; 
            Având în vedere: 
-Expunerea de motive a domnului ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul 
Argeş, înregistrată sub nr.20416/22.11.2018; 
-Referatul de specialitate nr.20310/21.11.2018, întocmit de domnişoara Atanasiu 
Cristina–şef serviciu buget contabilitate-impozite şi taxe locale; 
-prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale şi 
art.36 alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
           Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
            În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 164,60 mii lei din excedentul bugetului local al 
anului 2017, în cadrul secţiunii de dezvoltare, pentru finanțarea următoarelor investiții: 

-15 mii lei pentru “Copiator și Multifuncțională”, în cadrul cap. 65.02 “Învățământ”; 
-13,6 mii lei pentru “Copiator”, în cadrul cap. 65.02 “Învățământ”; 
-10 mii lei pentru “S.F. podeț  str. Industriei în orașul Costești, județul Argeș”, în 

cadrul cap. 84.02 “Transporturi”; 
-21 mii lei pentru “D.A.L.I. Modernizare prin asfaltare străzile Mărgăritarului, 

Metalurgiei, Fundătura Salcâmi și Progresului în orașul Costești, județul Argeș”, în 
cadrul cap. 84.02 “Transporturi”; 

-57 mii lei pentru “D.A.L.I. Modernizare prin asfaltare străzi în satele Stârci și Pârvu 
Roșu în orașul Costești, județul Argeș”, în cadrul cap. 84.02 “Transporturi”; 

-45 mii lei pentru“ D.A.L.I. Modernizare prin asfaltare străzi în satele Broșteni, 
Podu Broșteni și Smei în orașul Costești, județul Argeș”, în cadrul cap. 84.02 
“Transporturi” ; 

    -3 mii lei pentru “D.A.L.I. Modernizare prin asfaltare străzile Ștrandului-Școală, 
Necșulești-Râului, Aleee Bloc B5 în orașul Costești, județul Argeș”, în cadrul cap. 84.02 
“Transporturi” ; 
     Art.2.Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2018, conform anexei nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.3.Primarul oraşului Costeşti şi Serviciul Buget contabilitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal prin grija secretarului 
Instituţiei prefectului judeţului Argeş. 

                                                                                       Dată astăzi:27.11.2018                                                   
    contrasemnează secretar oraş, 

Chiriţă Iuliana      
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                           STANCU DANIEL-SORIN 
  
 


