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H O T Ă R Â R E nr.26 

Referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe 

raza oraşului Costesti din bugetul aferent anului 2019 

 
 Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa 

ordinară în ziua de 25.04.2019;            
 Având în vedere; 
           -Expunerea de motive  a Primarului oraşului Costeşti, ing.Baicea Ion, 
înregistrată sub nr.7634/18.04.2019; 
           -Notele de fundamentare/referate înregistrate sub nr. 
-5168/19.03.2019 şi 6374/03.04.2019, întocmite de domnisoara Telescu Corina 
Nicoleta-consilier în cadrul Compartimentului protectia mediului-inspectie 
comerciala, din cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 
-2314/05.02.2019 şi 5871/27.03.2019, întocmite de domnul Ghita Aurel-inspector 
protectie civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Costeşti; 
-5369/21.03.2019, întocmită de domnul Ilie Dorel- referent Casa de Cultură oraş 
Costeşti; 
-6239/02.04.2019, întocmită de domnul Lupu Mircea-referent de specialitate in 
cadrul compartimentului urbanism, din aparatul de specialitate al primarului 
orasului Costesti; 
-7565/18.04.2019 şi 7571/18.04.2019, întocmite de domnul Oprea Gheorghe 
Gabriel-consilier juridic în cadrul Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii 
Publice; 
-7514/17.04.2019, întocmită de doamna Gruianu Rodica-consilier în cadrul 
Biroului Registrul agricol, cadastru-relatii cu publicul, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orasului Costesti; 
-6958/10.04.2019, 6695/05.04.2019, 6804/09.04.2019, 7091/11.04.2019, 
întocmite de domnul Ionescu Marin- administrator în cadrul Serviciului Sere 
Serviciului sere spatii verzi –salubritate-intretinere strazi trotuare; 
-7092/11.04.2019, 7299/15.04.2019, 7300/15.04.2019, 7512/17.04.2019, 
7513/17.04.2019, întocmite de domnul Stefan Octavian-sef birou administrativ 
gospodaresc,din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Costesti; 
-646/04.04.2019, emisă de Liceul Teoretic Costești, inregistrată la Primăria 
orașului Costești cu nr.6782/08.04.2019; 
-360/02.02.2019, emisă de Scoala Gimnazială nr.1 Costești, inregistrată la 
Primăria orașului Costești cu nr.3314/20.02.2019;  
-156/15.03.2019, emisă de Clubul copiilor Costesti, inregistrată la Primăria 
orașului Costești cu nr.5310/20.03.2019; 
-64/29.01.2019, emisă de Grădinița cu program prelungit Fantezia Costești; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costesti; 
 Ţinând cont de prevederile art. 36 (4), litera „d” din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală;  



           În temeiul art. 45, alin.2 din Legea Administraţiei Publice Locale,                       
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se aprobă Notele de fundamentare, necesare execuţiei unor 
investiţii pe raza oraşului Costeşti din bugetul aferent anului 2019, conform 
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Secretarul oraşului Costeşti va comunica prezenta hotărâre  în 
termenul legal : 

-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Compartimentului „Situaţii de urgenţă monitorizare video”; 
-Serviciului buget contabilitate-impozite si taxe  locale. 
-Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice; 
-Biroul administrativ gospodăresc. 

  
                                                                                      Data astazi:25.04.2019  
       Contrasemnează secretar oraş, 

       Chiriţă Iuliana 
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