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  HOTĂRÂRE   NR.63 
             privind aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea concesionării, 
prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 120 m.p., situat în intravilanul  
                       oraşului Costeşti, strada Victoriei, judeţul Argeş 
 
                                       
 
           Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa   
ordinară, în data de 28.11.2019; 
           Având în vedere: 

-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea                        
Ion-Primarul orașului Costești, înregistrat sub nr.21077/19.11.2019; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.21188/20.11.2019, întocmit de domnul Oprea Gheorghe-Gabriel, consilier 
achiziţii publice în cadrul Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice 
şi domnul Lupu Mircea, referent de specialitate în cadrul Compartimentului 
Urbanism; 

-prevederile:  
-HCL nr.71/27.11.2018; 
-HCL nr.57/29.10.2019; 
-art.129 alin.(2) lit.„c” şi alin.(6), art.133 alin.(1), art.136 alin.(8),                      

art.196 alin.(1) lit.„a”, art.312, art.313 şi art.317 din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art.871-873 din Legea nr.287/2009, privind Noul Cod Civil;  
         Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
Costeşti; 
          În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.3 lit. „g” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă documentaţia de atribuire în vederea concesionării,             
prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 120 m.p., situat în intravilanul 
oraşului Costeşti, strada Victoriei, judeţul Argeş, imobil identificat cadastral sub 
nr.84300 şi înscris în cartea funciară nr.84300 a localităţii Costeşti, documentaţie 
prezentată în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2.(1)Se constituie Comisia de evaluare, în următoarea componenţă: 
1. Zăbavă Ionel-Adrian -consilier local - membru; 
2. Stoian Leonard-consilier local - membru; 
3. Grigore Barbu-consilier local - membru supleant; 
4. Reprezentant al structurii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală - membru. 

(2) Comisia prevazută la alin.(1) se completează cu doi reprezentanţi din 
aparatul de specialitate al primarului, desemnaţi de acesta prin dispoziţie. 

 
 
 



Art.3.Se împuterniceste Primarul oraşului Costeşti să semneze Contractul 
de concesiune, în numele şi pentru oraşul Costeşti, cu persoana câştigătoare a 
licitaţiei. 

Art.4.Contractul de concesiune va fi înregistrat în Cartea Funciară prin 
grija concesionarului. 

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 dezvoltare locală şi achiziţii publice.   

 
                 Dată astăzi:28.11.2019  
                                                                   contrasemnează secretar general oraş 

      Chiriţă Iuliana 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                             GHEORGHE ALEXANDRU 
  
 

 
 
 
 
 
 
                                

   
 
 
 
 
 
 
 


