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                                                       HOTĂRÂRE   NR.68 
                      Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  
                   execuţia lucrărilor/branşamentelor necesare racordării blocului ANL  
                                        şi finanţarea acestora din bugetul local 
 

                                          
            Consiliul local al orașului Costești, judetul Argeș, întrunit în sedință extraordinară, 
în data de 12.12.2019; 
            Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.22541 din data de 10.12.2019, întocmit de iniţiator, 
domnul Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş; 

-Raportul compartimentului de specialitate întocmit de domnul Lupu Mircea-
referent de specialitate în cadrul compartimentului urbanism, înregistrat sub 
nr.22550/10.12.2019; 

-Hotărârea Consiliului Local Costeşti nr.6/12.02.2009, privind aprobarea 
transmiterii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren; 

-Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
            Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costești;  
             Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.”b” coroborat cu alin.(4) lit.”d”, alin.(7) 
lit.”k”, art.196 alin.(1) lit.„a” şi art.139, alin.3, lit.„e” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

        Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru execuţia 
lucrărilor/branşamentelor necesare racordării blocului ANL şi finanţarea acestora din 
bugetul local, după cum urmează: 

-pentru racordarea blocului la reţeaua de gaze naturale în oraşul Costeşti: 
  lungime branşament aproximativ 290 m, valoare 57000 lei; 
  -pentru racordarea blocului la reţeaua electrică în oraşul Costeşti: 
  lungime branşament aproximativ 250 m, valoare 50000 lei; 

 -pentru racordarea blocului la reţeaua de apă în oraşul Costeşti: 
  lungime branşament aproximativ 150 m, valoare 15000 lei; 

-pentru racordarea blocului la reţeaua de canalizare în oraşul Costeşti: 
  lungime branşament aproximativ 200 m, valoare 60000 lei; 

-pentru sistematizare teren în jurul blocului: 
  spaţii verzi 1052 mp, 58 locuri parcare şi realizare alei acces, valoare 
435000 lei; 
 Valoarea totală pentru realizarea acestor lucrări este de 617000 lei. 
      Art.2.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general către: 
-Instituția Prefectului Argeș 
-Primarul orașului Costești; 
-compartimentul urbanism; 
-compartimentul achizitii publice si dezvoltare locală; 
-compartimentul buget contabilitate. 

                                                                                      Dată astăzi:12.12.2019 
                                                               contrasemnează secretar general oraş, 

  Chiriţă Iuliana 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                   GRIGORE BARBU 

 


