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                                                    HOTĂRÂRE   NR.13 
      privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi finanţarea unor obiective                 
                                             de investiţii pentru anul 2019 
 

 
            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.3323/21.02.2019; 

-Referatul de specialitate întocmit de domnul Ştefan Octavian, şef birou 
administrativ gospodăresc, înregistrat sub nr.3301 din 20.02.2019; 

-Referatul de specialitate nr.2224/04.02.2019, întocmit de domnul Ghiţă                 
Aurel-inspector protectie civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Costeşti; 

-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, 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 
următoarelor obiective de investiţii: 
 a) Modernizarea sistemului de iluminat public şi extindere reţea de iluminat 
în oraşul Costeşti, judeţul Argeş, satele Broşteni şi Pârvu Roşu” 

-total valoare (fără T.V.A.) = 449.584,42 lei, din care C+M (fără T.V.A.)= 
433.334,42 lei; 

-total valoare (cu T.V.A.) = 535.005,46 lei, din care C+M (cu T.V.A.) =     
515.667,96 lei; 

b)Extindere sistem de supraveghere video în oraşul Costeşti, judeţul Argeş, 
cartierele Zorile şi Teleşti, satele Broşteni, Podu Broşteni, Pârvu Roşu,                                          

-valoare totală a investiţiei=345559,34 lei (inclusiv TVA).  
       Art.2.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului către: 
-Instituţia Prefectului Argeş 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-compartimentul administrativ; 
-compartimentul achiziţii publice şi dezvoltare locală; 
-compartimentul buget contabilitate 
                                                                           Dată astăzi:26.02.2019 
           contrasemnează secretar oraş  
                                                                                                    Chiriţă Iuliana 
                                                                              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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