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                                                    HOTĂRÂRE   NR.10 
                   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi finanţarea în  
                                    anul 2019 a obiectivului de investiţii  
              ”Modernizare prin asfaltare străzile Ştrandului-Şcoala, strada Necşuleşti- 
                         Rîului, Alee Bloc B5, în oraşul Costeşti, judeţul Argeş” 
 
 

 
            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa ordinară, în 
data de 26.02.2019; 
            Având în vedere: 

-Expunerea de motive a domnului Ing. Baicea Ion – Primarul oraşului Costeşti, 
judeţul Argeş, înregistrată sub nr.3358/21.02.2019; 

-Referatul de specialitate întocmit de domnul Lupu Mircea-referent de 
specialitate în cadrul compartimentului urbanism-cadastru, înregistrat sub 
nr.3290/20.02.2019; 

-HG nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
            Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti;  
            Văzând prevederile  art.36 alin.(2), lit.”b” coroborat cu alin.(4) lit.”d”, alin.(6) 
lit.”a”) pct.11 şi 13, art.115, alin.(1) lit.”b” şi art.45 alin.(2) lit.”e” din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi finanţarea în anul 2019                                   
a obiectivului de investiţii ”Modernizare prin asfaltare străzile Ştrandului-Şcoala, 
strada Necşuleşti-Rîului, Alee Bloc B5, în oraşul Costeşti, judeţul Argeş” 
-valoare totală a proiectului, inclusiv TVA - 512153,00 lei  
din care Construcţii Montaj (C+M) inclusiv TVA – 473620,00 lei 
-durata de realizare a proiectului este de 7 luni. 
-devizul general al investiţiei privind cheltuielile necesare realizării investiţiei               
”Modernizare prin asfaltare străzile Ştrandului-Şcoala, strada Necşuleşti-                         
Rîului, Alee Bloc B5, în oraşul Costeşti, judeţul Argeş” este prezentat în anexa nr.1, 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului către: 
-Instituţia Prefectului Argeş 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-compartimentul urbanism; 
-compartimentul achiziţii publice şi dezvoltare locală; 
-compartimentul buget contabilitate 
                                                                           Dată astăzi:26.02.2019 
           contrasemnează secretar oraş  
                                                                                                    Chiriţă Iuliana 
                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                              TRONARU NICOLAE 
                                            
 


