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HOTĂRÂRE NR.6 
Privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 5,00 mp., situat în oraşul Costeşti, 

strada  Pieţii, bloc L35, scara B, apt.3, judeţul Argeş, în vederea construirii  
unui balcon 

    
                  
                      

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în data de 
29.01.2019 ; 
            Având în vedere: 
-Expunerea de motive a domnului Ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş, 
înregistrată sub nr.1082/18.01.2019; 
-referatul de specialitate, înregistrat sub nr.1045/17.01.2019, întocmit de domnul Lupu Mircea-
referent de specialitate în cadrul Compartimentului urbanism; 
-Studiul de oportunitate nr.1062/18.01.2019, întocmit de domnul Lupu Mircea, referent de 
specialitate în cadrul Compartimentului urbanism; 
-Hotărârea Consiliului Local Costeşti nr.32/30.10.2012; 
-art.36 (2) lit.”c” şi art.36(5) lit.”a” din legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
-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.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administratia publica locală, cu modificarile şi completarile ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art.1.Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea concesionării terenului în suprafaţă                      
de 5,00 mp., situat în oraşul Costeşti, strada Pieţii, bloc L35, scara B, apartament 3,                     
judeţul Argeş, în vederea construirii unui balcon, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă                                  
de 5,00 mp., situat în oraşul Costeşti, strada Pieţii, bloc L35, scara B, apartament 3,                     
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.3.Se împuterniceşte Primarul oraşului Costeşti să semneze Contractul de concesiune 
în numele şi pentru oraşul Costeşti. 
     Art.4.Primarul oraşului Costeşti prin compartimentele de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.5.Secretarul oraşului Costeşti va comunica prezenta hotărâre în termenul legal: 
-Institutiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget contabilitate-impozite şi taxe locale; 
-Compartimentului urbanism; 
-Compartimentului dezvoltare locală şi achiziţii publice.   
                                                                                                               Dată astăzi:29.01.2019 
                                                                                                        contrasemnează secretar oraş, 
                                                                                                                      Chiriţă Iuliana 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       STOIAN LEONARD 

    


