
 

JUDEŢUL ARGEŞ                                                                       
ORAŞUL COSTEŞTI                                                                       
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                  
                                                                              

               H O T Ă R Â R E nr.46 
privind aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe raza 

oraşului Costeşti din bugetul aferent anului 2020 

 

  Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa 
ordinară în ziua de 28.07.2020;            
 Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-
Primarul orașului Costești, înregistrat sub nr.13505/22.07.2020; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.13510/22.07.2020, întocmit de domnul Ștefan Octavian-şef birou administrativ 
gospodaresc, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Costeşti; 

-Nota de fundamentare nr.13455/22.07.2020, întocmită de domnișoara 
Telescu Corina Nicoleta-consilier în cadrul Compartimentului protectia mediului-
inspectie comerciala, din cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 

 -Nota de fundamentare nr.13457/22.07.2020, întocmită de domnul Ștefan 
Octavian-şef birou administrativ gospodaresc, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Costeşti; 

-Nota de fundamentare nr.282/03.02.2020, emisă de Școala Gimnazială 
nr.1 Costești, înregistrată la Primăria orașului Costești sub nr.2388/03.02.2020; 

-Nota de fundamentare nr.10646/15.06.2020, emisă de Grădinița cu 
Program Prelungit Fantezia Costești; 

-Nota de fundamentare nr.309/09.06.2020, emisă de Clubul Copiilor 
Costești, înregistrată la Primăria orașului Costești sub nr.10563/12.06.2020; 

-Referatul nr.13479 din data de 22.07.2020, întocmit de domnul Stefan 
Octavian - şef birou administrativ gospodaresc, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Costeşti; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti; 
 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 modificările şi 
completările ulterioare, 
            În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit. „e” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi 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; 
-Serviciului buget contabilitate-impozite si taxe  locale; 
-Biroului administrativ gospodăresc; 
-Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice; 

            Dată astăzi:28.07.2020  
                                                                               contrasemnează secretar general oraş 

         Chiriţă Iuliana 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                           STOIAN LEONARD   



 
 

 
 
 
 

Anexa nr.1 la HCL nr.46/28.07.2020 
 
 
 

 
 
 

          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
                                           STOIAN LEONARD    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 
INREG.NOT. 
FUNDAMENTARE 

INVESTIŢIA  VALOAREA 
ESTIMATA 
(U/M)LEI 

 13457/22.07.2020 Extinderea rețelei de gaze naturale în satul 
Podu Broșteni,tronson I, tronson II, tronson 
III, satul Broșteni, satul Lăceni, străzile 
Necșulești, Viilor, Alexandriei,  Fundătura 
Eleșteu, Fundătura Berzei, Cumpenii, 
Mărgăritarului, etc.  

777.000 

 13455/22.07.2020 Registrul spațiilor verzi 125.000   
 

 2388/03.02.2020 Paviment–covor PVC 600 mp- Sala de 
Sport,  Scoala Gimnaziala nr.1 Costesti 

160.000 

10646/15.06.2020 Dotarea salilor de clasa cu Table interactive 
+ videoproiectoare G.P.P. Fantezia Costesti 
(4 buc) 

21.400 

10646/15.06.2020 Laptop-uri  G.P.P. Fantezia Costesti (3 buc) 9.300 

10563/12.06.2020 Multifunctionala laser color Clubul Copiilor 
Costesti 

5.100 

10563/12.06.2020 Laptop-uri  Clubul Copiilor Costești (9 buc) 20.700 


