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CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                                             
                                                        
               H O T Ă R Â R E nr.60 

privind aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe raza 

oraşului Costeşti din bugetul aferent anului 2019 

 

  Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară în 
ziua de 28.11.2019;            
 Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 
orașului Costești, înregistrat sub nr.21185/20.11.2019; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.21268/21.11.2019, 
întocmit de domnişoara Atanasiu Cristina, şef Serviciu Buget Contabilitate I.T.L. ; 

-Nota de fundamentare înregistrată sub nr.21183/20.11.2019, întocmită                        
de domnul Stefan Octavian - şef birou administrativ gospodaresc, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului oraşului Costeşti; 

-Nota de fundamentare înregistrată sub nr.21179/20.11.2019, întocmită de 
domnul Ionescu Marin- administrator în cadrul Serviciului sere spaţii verzi, salubritate, 
întreţinere străzi trotuare; 

-Nota de fundamentare nr.2691/08.11.2019, emisă de Liceul Tehnologic 
Costești, înregistrată la Primăria orașului Costești sub nr.20439/08.11.2019; 

-Nota de fundamentare nr.2783/20.11.2019, emisă de Liceul Tehnologic 
Costești, înregistrată la Primăria orașului Costești sub nr.21158/20.11.2019; 

-Nota de fundamentare nr.2675/13.11.2019, emisă de Liceul Teoretic Costești, 
înregistrată la Primăria orașului Costești sub nr.20699/13.11.2019; 

-Referatul nr.21184 din data de 20.11.2019, întocmit de domnul Stefan Octavian 
- şef birou administrativ gospodaresc, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Costeşti; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti; 
 Ţinând cont de prevederile art.129 alin.(4) lit.”d”, art.133 alin.(1) şi art.196 alin.(1) 
lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
            În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit. „e” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, 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 general al oraşului Costeşti va comunica prezenta hotărâre  în 
termenul legal : 

-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului buget contabilitate-impozite si taxe  locale; 
-Biroului administrativ gospodăresc; 
-Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice; 

        

Dată astăzi:28.11.2019  
                                                                   contrasemnează secretar general oraş 

      Chiriţă Iuliana 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                    GHEORGHE ALEXANDRU 

 


