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HOTĂRÂRE  NR.22 
   privind aprobarea executării investiţiei „Extinderea reţelei de gaze naturale în oraşul  
                        Costeşti, sat Broșteni, strada Broșteni (tronson III), judeţul Argeş”             
 
 
 
           Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinară, în data               
de 12.03.2020; 
         Având în vedere: 

• Solicitările persoanelor ce domiciliază în orașul Costești, sat Broșteni, strada Broșteni  
(tronson III), judeţul Argeş, privind implicarea financiară a Primăriei oraşului Costeşti, în 
vederea extinderii sistemului de distribuţie a gazelor naturale în orașul Costești, sat Broșteni, 
strada Broșteni (tronson III), judeţul Argeş; 

• Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului Costești, 
înregistrat sub nr.5210/09.03.2020; 

• Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5213/09.03.2020, întocmit de  
domnul Lupu Mircea-referent de specialitate în cadrul Compartimentului Urbanism; 

• Ofertă extindere conductă gaze naturale nr.209073922CND din 02.03.2020; 

• Înștiințare documente extindere nr.209073922 din data de 03.03.2020, emisă de Distrigaz Sud 
Reţele, înregistrată la Primăria Costeşti sub nr.4831 din 04.03.2020;  

• schiţa cu soluţia tehnică de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale; 

• Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului;         

• Avizul tehnic de principiu la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr.209106589 din data 
de 02.03.2020;  

• Prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

• Dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

• Prevederile art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(7) lit.„k” şi lit.„n”, art.133 alin.(2) lit.”a”, art.136 alin.(8) şi 
art.196 alin.(1) lit.„a” 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. „e” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare;  
 
                                                                     HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. (1) Se aprobă executarea investiţiei „Extinderea reţelei de gaze naturale în oraşul Costeşti, 

sat Broșteni, strada Broșteni (tronson III), judeţul Argeş”, conform schiţei cu soluţia tehnică de 
racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale – anexa nr.1, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.                        
                   (2) Valoarea investiţiei în cuantum de 254.650,48 lei cu TVA va fi suportată din bugetul 
local al oraşului Costeşti. 
       Art.2. Se aprobă încheierea contractului de cofinanţare cu Distrigaz Sud Retele în vederea 
realizării investiţiei „Extinderea reţelei de gaze naturale în oraşul Costeşti, sat Broșteni, strada Broșteni 
(tronson III), judeţul Argeş”.             
       Art.3. Se desemnează domnul Ing.BAICEA ION, Primarul oraşului Costeşti să semneze 
contractul de cofinanţare.  
      Art.4. Se aprobă preluarea obiectivului de distribuţie în exploatare, întreţinere şi folosinţă, cu titlu 
gratuit, a investiţiei „Extinderea reţelei de gaze naturale în oraşul Costeşti, sat Broșteni, strada 
Broșteni (tronson III), judeţul Argeş”, de către Distrigaz Sud Reţele SRL. 
      Art.5. Primarul oraşului Costeşti prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
      Art.6.Prezenta hotărare se comunică prin grija secretarului general al oraşului către: 
     -Instituţia Prefectului Argeş; 
     -Primarul oraşului Costeşti; 

                                 Dată astăzi:12.03.2020 
                                                                                                 contrasemnează secretar general oraş, 
                                                                                                                      Chiriţă Iuliana 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              SANDU FLORIN 


