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HOTĂRÂRE   NR.27 
Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local  

 
                                          

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa 
ordinară, în data de 25.04.2019 ; 
            Având în vedere: 

-Expunerea de motive a domnului Ing.Baicea Ion- Primarul oraşului 
Costeşti, judeţul Argeş, înregistrată sub nr.7635/18.04.2019; 

-Referatul de specialitate nr.7614/18.04.2019, întocmit de domnişoara 
Atanasiu Cristina–şef serviciu buget contabilitate-impozite şi taxe locale; 
          Văzând prevederile art.58 alin (1) lit.a din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale şi art.36 (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 (2) din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 4.403,29 mii lei din excedentul bugetului 
local, în cadrul secţiunii de dezvoltare, pentru finanţarea următoarelor obiective 
de investiţii: 

 Vestiare pentru teren sintetic de sport în punctul stadion orașul Costești, 
județul Argeș, în sumă de 109,87 mii lei; 

 Modernizare prin asfaltare străzile Ștrandului-Școala, strada                     
Necșulești-Rîului, Alee Bloc B5, în orașul Costești, județul Argeș, în sumă              
de 509,18 mii lei; 

 Pista de atletism pe stadionul orașul Costești, județul Argeș, în sumă                   
de 482,03 mii lei; 

 Modernizarea sistemului de iluminat public și extindere rețea de iluminat în 
orașul Costești, județul Argeș, satele Broșteni și Pârvu Roșu, în sumă                  
de 535,01 mii lei; 

 Extindere sistem de supraveghere video în orașul Costești, județul Argeș, 
cartierele Zorile și Telești, satele Broșteni, Podu Broșteni, Pârvu Roșu,  în 
sumă de 345,56 mii lei; 

 Extinderea rețelei de gaze naturale în satul Podu Broșteni, tronson I, tronson 
II, tronson III, străzile Necșulești, Viilor, Alexandriei, Fundătura Eleșteu, 
Progresului, Fundătura Berzei, Biserica Nouă, Fundătura Cîrceana, 
Cumpenii, Mărgăritarului, etc., în sumă de 1000 mii lei; 



 Modernizare prin asfaltare străzile Mărgăritarului, Metalurgiei, Fundătura Salcâmi și 
Progresului în orașul Costești, județul Argeș, în sumă de 10 mii lei; 

 Cheltuielile neeligibile pentru proiectul “Dotarea atelierului școlar din cadrul 
Liceului Tehnologic Costești cu un echipament specific - tractor cu remorcă”, 
în sumă de 53,61 mii lei; 

 Modernizare locuri joacă cu tartan, în sumă de 100 mii lei; 

 Mobilier urban, bănci, coșuri gunoi, etc., în sumă de 80 mii lei; 

 Actualizare Plan Urbanistic General al orașului Costești, în sumă                            
de 160 mii lei; 

 Reabilitare și dotare sală spectacole Casa de cultură Costești, în sumă                   
de 160 mii lei; 

 Servicii de proiectare, în sumă de 50 mii lei; 

 Lucrări cadastrale și studii topo, în sumă de 40 mii lei; 

 Studii teren, expertizare tehnică, verificare tehnică a proiectului, Proiect tehnic 
+ detalii de execuție pentru acumularea Telești, în sumă de 38,27 mii lei; 

 Studii teren, expertizare tehnică, verificare tehnică a proiectului, Proiect tehnic 
+ detalii de execuție pentru acumularea Stârci, în sumă de 47,89 mii lei; 

 Consultanță extindere rețea gaze în orașul Costești, în sumă de 65 mii lei; 

 Achiziționare pietriș, în sumă de 160 mii lei; 

 Betonare alei și parcări, în sumă de 20 mii lei; 

 Execuție marcaje rutiere, însumă de 50 mii lei; 

 Reabilitare și dotare clădire pentru Centrul de primire în regim de urgență în 
cadrul DAS, în sumă de 20 mii lei; 

 Reabilitare și dotare spațiu administrat de Asociația  ,,Zilnic alături de tine”, în 
sumă de 10 mii lei; 

 Registrul spații verzi, în sumă de 10 mii lei; 

 Înlocuire canal termic Liceul Teoretic Costești - Corp A, în sumă de 10 mii lei; 

 Achiziționare servicii de întreținere iluminat public și iluminat ornamental, 
inclusiv materiale necesare, în sumă de 100 mii lei; 

 Analiză de risc sediul primăriei Costești, în sumă de 3,57 mii lei; 

 Mobilier școlar 75 seturi Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, în sumă                                
de 49 mii lei; 

 Sistem sonorizare Clubul Copiilor Costești, în sumă de 8 mii lei; 

 Achiziționare mobilier săli de clasă Clubul Copiilor Costești, în sumă                        
de 3,5 mii lei; 

 Mobilier Grădinița cu program prelungit Fantezia Costești, în sumă                          
de 82,80 mii lei; 

 Sistem multimedia Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, în sumă de 90 mii lei. 
     Art.2.Primarul oraşului Costeşti şi Serviciul buget contabilitate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicată în termenul legal Institutiei 
prefectului judeţului Argeş.   
                                                                                               Dată astăzi:25.04.2019 
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