
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                                                                                                                                        
ORAŞUL COSTEŞTI                                                                                 
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                                                       
 
 

HOTĂRÂRE NR.48 
Privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 33,00 mp., situat în oraşul Costeşti, 

strada Victoriei, nr.73B, judeţul Argeş, în vederea construirii unui balcon 
    
      
                 

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în data                     
de 29.08.2019; 
            Având în vedere: 

-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului 
Costești, înregistrat sub nr.14500/09.08.2019; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.14664/12.08.2019, întocmit 
de domnul Lupu Mircea, referent de specialitate în cadrul Compartimentului urbanism; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.14563/12.08.2019, întocmit 
de doamna ing.Gruianu Rodica-consilier superior, compartiment cadastru;  

-Studiul de oportunitate nr.13727/30.07.2019, întocmit de domnul Lupu Mircea, referent 
de specialitate în cadrul Compartimentului urbanism; 

-Hotărârea Consiliului Local Costeşti nr.32/30.10.2012; 
-art.129 alin.(2) lit.”c” şi alin.(6), art.133 alin.(1), art.136 alin.(8), art.196 alin.(1) lit.„a” şi 

art.361 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 
-art.15 lit. „e” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

             Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costesti; 
              În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.3 lit. „g” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art.1.Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea concesionării terenului în suprafaţă                      
de 33,00 mp., situat în oraşul Costeşti, strada Victoriei, nr.73B, judeţul Argeş, în vederea 
construirii unui balcon, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Costesti, a 
terenului în suprafaţă de 33,00 mp., situat în oraşul Costeşti, strada Victoriei, nr.73B,                   
judeţul Argeş, teren prezentat în schiţa anexă la Studiul de oportunitate. 

Art.3.Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă                                  
de 33,00 mp., situat în oraşul Costeşti, strada Victoriei, nr.73B, judeţul Argeş, prezentat în schiţa 
anexă la Studiul de oportunitate, în vederea construirii unui balcon. 

(1) Nivelul minim al redevenţei este de 0,142 €/mp/luna, stabilit conform HCL nr.32/2012; 
(2)Durata concesiunii este de 49 ani. 

      Art.4.Se împuterniceşte Primarul oraşului Costeşti să semneze Contractul de concesiune 
în numele şi pentru oraşul Costeşti. 
     Art.5.Primarul oraşului Costeşti prin compartimentele de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.6.Secretarul general al oraşului Costeşti va comunica prezenta hotărâre în                
termenul legal: 
-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget contabilitate-impozite şi taxe locale; 
-Compartimentului urbanism; 
-Compartimentului dezvoltare locală şi achiziţii publice.   

                                                                                                
                                                                                                               Dată astăzi:29.08.2019 
                                                                                            contrasemnează secretar general oraş, 
                                                                                                                      Chiriţă Iuliana 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             ANGHEL EMILIA  
    
 


