
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                        
ORAŞUL COSTEŞTI                                                                                   

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                                               
 

 

 

   HOTĂRÂRE  NR.80 
                privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.46/29.08.2018, referitoare la  

               aprobarea executării investiţiei „Extinderea reţelei de gaze naturale pe strada  
                              Fundătura Eleşteu, în oraşul Costeşti, judeţul Argeş”             
 
 
 

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară, în data                           
de 21.12.2018; 
            Având în vedere: 
-Expunerea de motive a domnului ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş, 
înregistrată sub nr.30552/12.12.2018; 
-Referatul nr.30550/12.12.2018, întocmit de domnul Lupu Mircea, referent de specialitate în 
cadrul  aparatului de specialitate al primarului oraşului Costeşti; 

-înştiinţare documente necesare emiterii acordului de acces nr.208515144 din 10.12.2018, 
emisă de Distrigaz Sud Reţele, înregistrată la Primăria oraşului Costeşti sub nr.30528 din 
11.12.2018;  
-indicatorii specifici analizei cost-beneficiu; 
-Date generale; 
-Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului; 
-H.C.L. nr.46/29.08.2018;         
-Prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
-Dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
-art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(6) lit.”a” pct.11 şi pct.14 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
-art.115 alin (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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 modificările şi completările ulterioare, 
                                       

                                                   HOTĂRĂŞTE: 

 
     Art.I.Se modifică şi se completează H.C.L. nr.46/29.08.2018, privind                

aprobarea executării investiţiei „Extinderea reţelei de gaze naturale pe strada                               
Fundătura Eleşteu, în oraşul Costeşti, judeţul Argeş”, după cum urmează: 

Art.1 (2) se modifică şi va avea următorul cuprins : 
 „Valoarea investiţiei în cuantum de 48.704,32 lei cu TVA va fi suportată din bugetul 
local al oraşului Costeşti”. 
 Art.II. Restul articolelor din HCL nr.46/29.08.2018 rămân în vigoare. 

Art.III.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal prin grija secretarului 
Instituţiei prefectului judeţului Argeş. 

 

                                                                                            Dată astăzi:21.12.2018 
                                                                                  contrasemnează secretar oraş, 
                                                                                                  Chiriţă Iuliana 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         STANCU GHEORGHE 


