JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

HOTĂRÂREA NR.72 DIN15.12.2020
privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT ORAȘUL COSTEȘTI și a
participării Consiliului Local Costești la cofinanțarea
”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Argeș, în perioada 2014 – 2020”

Consiliul Local al orașului Costești, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară la data de
15.12.2020, potrivit art. 133 alin. 2 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere:
• Adresa nr.10207/03.12.2020 înaintată de către S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, înregistrată la
Primăria orașului Costești cu nr.22521/03.12.2020, însoțită de Avizul CTE al S.C. Apă Canal 2000 S.A.
Pitești nr. 02/02.12.2020;
• Referatul de aprobare întocmit de Primarul orașului Costești, înregistrat sub
nr.22972/08.12.2020;
• Raportul de specialitate nr. 23771/11.12.2020 , privind aprobarea valorii investițiilor aferente
UAT ORAȘUL COSTEȘTI și a participării Consiliului Local Costești la cofinanțarea pentru
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 20142020”;
• Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Costești , întocmite
în vederea avizării proiectului de hotărâre;
• Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările
și completările ulterioare;
• Dispozițiile art. 90 alin. 1, ale art. 91 alin. 3 și alin. 4, ale art. 140 alin. 1 și alin 3, ale art. 154
alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. “a”, ale art. 197 alin. 1 și ale art. 243 alin. 1 lit. “a” și lit. “b” din Ordonanța
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
• Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, ale alin.7 lit. “n” și ale art. 139 alin.3 și alin.5 din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă din valoarea totală a ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 - 2020”, valoarea investițiilor aferente orașului
Costești în sumă de 15.236.681 Euro, fără TVA (prețuri curente), reprezentând cheltuieli eligibile
(valoarea în lei va fi calculată la cursul euro din data semnării Contractului de Finanțare).
Art.2. (1) Se aprobă participarea Consiliului Local al orașului Costești la cofinanțarea ”Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 - 2020”,
reprezentând 2% din necesarul de finanțare aferent acestuia;
(2) Se aprobă contribuția proprie a orașului Costești, în sumă de 286.450 Euro fără TVA
(prețuri curente) – reprezentând 1,88% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente orașului Costești.

Art.3. Se mandatează Primarul orașului Costești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Argeș cele menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.
Art.4. Compartimentele/birourile/serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Local al orașului Costești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentelor/birourilor/serviciilor de specialitate din
cadrul primăriei orașului Costești, S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Argeș și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Dată astăzi:15.12.2020
contrasemnează secretar general oraş
Chiriţă Iuliana

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BADEA VASILE

Nr. 72/15.12.2020

Adoptată în ședința din data de 15.12.2020
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcție

