
JUDEŢUL ARGEŞ                                                        
ORAŞUL COSTEŞTI                                                                       
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                                                  

                                                                         
                                                                                                                                                                               

H O T Ă R Â R E nr.15 
Referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe 

raza oraşului Costesti din bugetul aferent anului 2020 

 
 Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa 

ordinară în ziua de 19.02.2020;            
 Având în vedere: 
           -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul viceprimar Sandu 
Florin, înregistrat sub nr.3058/12.02.2020; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.3286/13.02.2020, întocmit de domnișoara Atanasiu Cristina-șef serviciu Buget 
Contabilitate-I.T.L.;  

-Notele de fundamentare înregistrate sub nr. 
-24649/31.12.2019, întocmit de domnisoara Telescu Corina Nicoleta-

consilier în cadrul Compartimentului protectia mediului-inspectie comerciala, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 

-24667/31.12.2019, nr.1008/16.01.2020 și nr.1906/29.01.2020, întocmite 
de domnul Ghita Aurel-inspector protectie civilă în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Costeşti; 

-2534/05.02.2020, întocmită de domnul Lupu Mircea-referent de 
specialitate in cadrul compartimentului urbanism, din aparatul de specialitate al 
primarului orasului Costesti; 

-24652/31.12.2019, nr.24659/31.12.2019 și nr.24660/31.12.2019, 
întocmite de domnul Oprea Gheorghe Gabriel-consilier achiziții publice în cadrul 
Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice; 

-24653/31.12.2019, întocmită de doamna Gruianu Rodica-consilier în 
cadrul Biroului Registrul agricol, cadastru-relatii cu publicul, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orasului Costesti; 

-24434/23.12.2019, nr.24654/31.12.2019, nr.24656/31.12.2019, 
nr.24668/31.12.2019, nr.24669/31.12.2019, nr.24675/31.12.2019, 
nr.24676/31.12.2019, nr.3040/11.02.2020, întocmite de domnul Stefan  
Octavian-sef birou administrativ gospodaresc din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului orasului Costesti; 

-2563/05.02.2020, întocmită de domnul Preda Mihai, șef SVSU; 
-1108/20.01.2020, întocmită de domnul Ilie Dorel-referent Casa de Cultură 

Costești; 
-201/04.02.2020 și nr.202/04.02.2020, emise de Liceul Teoretic Costești, 

inregistrate la Primăria orașului Costești cu nr.2464/04.02.2020; 
-282/03.02.2020, emisă de Scoala Gimnazială nr.1 Costești, inregistrată la 

Primăria orașului Costești cu nr.2388/03.02.2020;  
-93/27.01.2020,nr.97/27.01.2020, nr.113/28.01.2020 și nr.155/04.02.2020, 

emise de Grădinița cu program prelungit Fantezia Costești, înregistrate                            
la Primăria Costești sub nr.2389/03.02.2020, nr.2380/03.02.2020, 
nr.2377/03.02.2020 și nr.2449/04.02.2020,  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costesti; 



 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 completările 
ulterioare, 
            În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit. „e” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu 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 2020, 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; 
-Compartimentului „Situaţii de urgenţă monitorizare video”; 
-Serviciului buget contabilitate-impozite si taxe  locale. 
-Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice; 
-Biroul administrativ gospodăresc. 

  
 
                                                                                       Dată astăzi:19.02.2020 
                                                                   contrasemnează secretar general oraş  

       Chiriţă Iuliana 
 
 

                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                     NICOLESCU NICOLETA-TATIANA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Anexa nr.1 la HCL nr.15/19.02.2020 
 

         

NR. 
INREG.NOT. 
FUNDAMENTARE 

INVESTIŢIA  VALOAREA 
ESTIMATA 
(U/M)LEI 

24649/31.12.2019 Dotarea atelierului şcolar din cadrul Liceului 
Tehnologic Costeşti cu un echipament 
specific-tractor cu remorcă 

316.525,42 
 

24667/31.12.2019 Studii teren, expertizare tehnică, verificare 
tehnică a proiectului, Proiect tehnic + detalii 
de execuţie pentru acumularea Teleşti 

38.265,64 

24667/31.12.2019 Studii teren, expertizare tehnică, verificare 
tehnică a proiectului, Proiect tehnic + detalii 
de execuţie pentru acumularea Stârci 

47.890,36 

1008/16.01.2020 Achiziție și montare cofret de centralizare 
sirenă cu instalațiile aferente la Școala 
Generală din cartier Telești, orașul Costești, 
județul Argeș  

10.000 

1906/29.01.2020 Sistem de avertizare și alarmă la incendiu, 
alarmă împotriva efracției, sistem control 
acces și pontaj, supraveghere și înregistrare 
video la sediul U.A.T. Orașul Costești 

100.000 

2534/05.02.2020 Întocmire documentație pentru obținerea 
avizului de gospodărire a apelor, necesar 
actualizării Planului Urbanistic General al 
orașului Costești 

20.000 

24652/31.12.2019 Întocmire strategie de dezvoltare 2021-2027 50.000 

24659/31.12.2019 Servicii de proiectare 50.000 

24660/31.12.2019 Consultanţă extindere reţea de gaze în 
oraşul Costeşti 

14.500  

24653/31.12.2019 Lucrari de cadastru si studii topo 50.000 

24654/31.12.2019 Achiziţionare pietriş 160.000 

24656/31.12.2019 Modernizare locuri joacă cu tartan 160.000 

24668/31.12.2019 Reabilitare şi dotare spaţiu administrat de 
Asociaţia “Zilnic alături de tine” 

10.000 

24669/31.12.2019 Reabilitare şi dotare clădire pentru Centrul 
de primire în regim de urgenţă în cadrul 
DAS 

40.000 

24676/31.12.2019 Betonare locuri de joacă, alei și parcări 30.000 

3040/11.02.2020 Întocmire documentație de atribuire 
necesară delegării serviciului de iluminat 
public (inventarierea sistemelor de iluminat 
public, studiu de oportunitate, caiet de 
sarcini, etc.) 

150.000 

2563/05.02.2020 Decolmatare canale și lacuri în orașul 
Costești 

97.000 

1108/20.01.2020 Sistem și aparatură de lumini pentru 
scenă/spectacole-teatru-concerte-dans, 
Casa de Cultură Costești 

38.000 



2464/04.02.2020 Achiziție mobilier școlar Liceul Teoretic 
Costești 

160.000 

2388/03.02.2020 Dotare laborator informatică cu aparatură 
specifică, creare și configurare rețea 
calculatoare și internet, Școala Gimnazială 
nr.1 Costești 

113.000 

2388/03.02.2020 Execuție tâmplărie PVC sală sport, Școala 
Gimnazială nr.1 Costești 

23.800 

2389/03.02.2020 Dotare cu aparatură birotică Grădinița cu 
Program Prelungit Fantezia Costești 

27.612,72 

2380/03.02.2020 Montare lambriu și înlocuire parchet la 
Grădinița cu Program Prelungit Fantezia 
Costești 

31.000 

2377/03.02.2020 Întocmire documentație pentru obținere 
autorizație de securitate la incendiu, 
Grădinița cu Program Prelungit Fantezia 
Costești 

8.000 

2449/04.02.2020 
 

Achiziție hotă bloc alimentar, Grădinița cu 
Program Prelungit Fantezia Costești 

10.000 

24675/31.12.2019 Achiziționare utilaje pentru activitatea de 
întreținere străzi, drumuri, trotuare și spații 
verzi (motocoase, etc.) 

10.000 

 
 

                       PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
                                      NICOLESCU NICOLETA-TATIANA 
      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


