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HOTĂRÂRE  NR.54 
privind  actualizarea și înregistrarea în contabilitate a inventarului bunurilor de 

retur (cantitativ și valoric) la data de 31.12.2019, cuprinse în Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare  

nr. 1 din data de 26 martie 2010 
 

 
Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa ordinară, în 

data de 22.09.2020; 
         Având în vedere: 

• Referatul de aprobare nr.16987 din data de 16.09.2020, întocmit de iniţiator; 

• Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.17005 din data                            
de 17.09.2020, întocmit de şef Serviciu Buget Contabilitate I.T.L.; 

• Solicitarea nr.2179/27.02.2020, emisă de Societatea „Apă Canal 2000” S.A., 
înregistrată la sediul Primăriei oraşului Costeşti sub nr.4575 din 02.03.2020; 

• prevederile art.129 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

• dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată; 

• art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

    Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
    În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) litera g) din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.Se aprobă actualizarea și înregistrarea în contabilitate a inventarului 
bunurilor de retur (cantitativ și valoric), la data de 31.12.2019, cuprinse în Contractul 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare            
nr. 1 din data de 26 martie 2010. 

Art.2.Primarul oraşului Costeşti, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotă râri. 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termen legal:  
- Instituției Prefectului Județului Argeș; 
- Primarului Orașului Costești; 
- Serviciului Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale; 
- Operatorului Regional S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitești. 

                                                                                       
                                                                                                        Dată astăzi:22.09.2020 
                   contrasemnează secretar general oraş 
                         
             
                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                      
 
   

Adoptată în şedinţa din data de 22.09.2020 
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie 


