JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI
HOTĂRÂRE NR.16
Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local
Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa
ordinară, în data de 19.02.2020;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr.3043 din data de 11.02.2020, întocmit
de iniţiator, domnul Sandu Florin-viceprimarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş;
-Raportul
compartimentului
de
specialitate
înregistrat
sub
nr.3184/12.02.2020, întocmit de domnişoara Atanasiu Cristina, şef Serviciu
Buget Contabilitate I.T.L.;
Văzând prevederile art.58 alin.(1) lit.a din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, art.129 alin.(4) lit.”a” şi art.133 alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Costeşti;
În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.3 lit.„a” şi art.196 alin.(1) lit.„a” din
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 3.219,87 mii lei din excedentul bugetului
local, în cadrul secţiunii de dezvoltare, pentru finanţarea următoarelor obiective
de investiţii:
• Modernizare prin asfaltare străzile Ștrandului-Școala, strada NecșuleștiRîului, Alee Bloc B5, în orașul Costești, județul Argeș, în sumă de 509,18 mii
lei;
• Modernizarea sistemului de iluminat public în satele Podu Broșteni, Smei,
Stârci și extindere rețea de iluminat în orașul Costești, județul Argeș, străzile
Industriei, Dimești, Depoului, zona Broșteni și Podu Broșteni, precum și zona
Podu Broșteni și intersecția Cerbu, în sumă de 335,64 mii lei;
• Modernizare prin asfaltare străzile : Mărgăritarului, Metalurgiei, Fdt. Salcâmi
și Progresului, în orașul Costești, județul Argeș, în sumă de 10 mii lei;
• Reabilitare și modernizare cămin elevi la Liceul Teoretic Costești, județul
Argeș, în sumă de 534,87 mii lei;
• Execuție podeț strada Industriei în orașul Costești, județul Argeș, în sumă de
410,48 mii lei;
• Cheltuielile neeligibile pentru proiectul “Dotarea atelierului școlar din cadrul
Liceului Tehnologic Costești cu un echipament specific - tractor cu remorcă”,
în sumă de 50,54 mii lei;
• Modernizare locuri joacă cu tartan, în sumă de 160 mii lei;
• Întocmire documentație pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor
necesar actualizării Planului Urbanistic General al orașului Costești, în sumă
de 20 mii lei;

• Servicii de proiectare, în sumă de 50 mii lei;
• Lucrări cadastrale și studii topo, în sumă de 50 mii lei;
• Studii teren, expertizare tehnică, verificare tehnică a proiectului, Proiect tehnic
+ detalii de execuție pentru acumularea Telești, în sumă de 38,27 mii lei;
• Studii teren, expertizare tehnică, verificare tehnică a proiectului, Proiect tehnic
+ detalii de execuție pentru acumularea Stârci, în sumă de 47,89 mii lei;
• Achiziționare pietriș, în sumă de 160 mii lei;
• Sistem de avertizare și alarmă la incendiu, alarmă împotriva efracției, sistem
control acces și pontaj, supraveghere și înregistrare video la sediul UAT
Orașul Costești, în sumă de 100 mii lei;
• Betonare locuri de joacă, alei și parcări, în sumă de 30 mii lei;
• Reabilitare și dotare clădire pentru Centrul de primire în regim de urgență în
cadrul DAS, în sumă de 40 mii lei;
• Reabilitare și dotare spațiu administrat de Asociația ,,Zilnic alături de tine”, în
sumă de 10 mii lei;
• Decolmatare canale și lacuri orașul Costești, județul Argeș, în sumă de 97 mii
lei;
• Achiziționare utilaje pentru activitatea de întreținere străzi, drumuri, trotuare și
spații verzi (motocoase,etc.), în sumă de 10 mii lei;
• Întocmire documentație de atribuire necesară delegării serviciului de
iluminat public (inventarierea sistemelor de iluminat public, studiu de
oportunitate, caiet de sarcini, etc), în sumă de 150 mii lei;
• Întocmire “ Strategie de dezvoltare 2021-2027”, în sumă de 50 mii lei;
• Achiziție mobilier școlar, Liceul Teoretic Costești, în sumă de 160 mii lei;
• Dotare laborator informatică cu aparatură specifică, creare și configurare
rețea calculatoare și internet, Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, în sumă de
113 mii lei;
• Execuție tâmplărie PVC sală sport, Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, în
sumă de 24 mii lei;
• Achiziție hotă bloc alimentar, Grădinița cu program prelungit Fantezia,
Costești, în sumă de 10 mii lei;
• Întocmire documentație pentru obținere Autorizație de securitate la incendiu ,
Grădinița cu program prelungit Fantezia, Costești, în sumă de 8 mii lei;
• Montare lambriu și înlocuire parchet la Grădinița cu program prelungit
Fantezia, Costești, în sumă de 31 mii lei;
• Achiziție și montare cofret de centralizare sirenă cu instalațiile aferente la
Școala Generala din cartier Telești, orașul Costești, județul Argeș, în sumă de
10 mii lei.
Art.2.Primarul oraşului Costeşti şi Serviciul buget contabilitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicată în termenul legal Institutiei
prefectului judeţului Argeş.
Dată astăzi:19.02.2020
contrasemnează secretar general oraş
Chiriţă Iuliana
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NICOLESCU NICOLETA-TATIANA

