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  HOTĂRÂRE   NR.36 
             Privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Costeşti, a 

unui teren în suprafaţă de 54,14 mp. situat în intravilanul orașului Costești, strada Pieții, 
bloc C4, județul Argeș, în vederea concesionării       

 

                                         
           Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa   
ordinară, în data de 30.06.2020; 
           Având în vedere: 

-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-
Primarul orașului Costești, înregistrat sub nr.11270/23.06.2020; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.11275/23.06.2020, întocmit de doamna  ing.Gruianu Rodica-consilier superior, 
compartiment cadastru; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.11444/25.06.2020, întocmit de domnul Lupu Mircea-referent de specialitate-
compartiment urbanism; 

-prevederile:  
-art.129 alin.(2) lit.„c” şi alin.(6), art.133 alin.(1), art.136 alin.(8),                      

art.196 alin.(1) lit.„a”, art.302-303, art.308 alin.(1-3) coroborate cu art.362 alin.(1) 
şi alin.(3), art.361 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului 
Costești, a unui teren în suprafaţă de 54,14 mp., situat în intravilanul orașului 
Costești, strada Pieții, bloc C4, judeţul Argeş, în vederea concesionării, teren 
prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.Se aprobă a se concesiona terenul în suprafaţă de 54,14 mp., situat 
în intravilanul orașului Costești, strada Pieții, bloc C4, judeţul Argeş, teren 
prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general, în 
termenul legal: 

- Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
- Primarului oraşului Costeşti; 
- Compartimentelor Urbanism, Cadastru, Juridic, Dezvoltare locală şi 

achizitii publice; 
- Serviciului buget contabilitate-impozite şi taxe locale. 

                                                                                 
                    Dată astăzi:30.06.2020  

                                                                   contrasemnează secretar general oraş 
      Chiriţă Iuliana 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                    STANCU GHEORGHE         


